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У школі де є наша рідною мова,
Де світле дитинство ми згадуєм знову,
Де колосом зрілим вже повниться нива Нове покоління зростає щасливо!
І лине в простори на крилах, мов птах –
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Збагачені мудрістю, сильні у слові,
Твої сини й дочки в світи ідуть нові !
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Мова – це серце нації, а нація –
це особистість, вона має
обличчя, свій характер,
темперамент, свою культуру,
мораль, честь і гідність, свої
святощі, своє минуле,
теперішнє і майбутнє.
*

РІДНЕ СЛОВО
Рідне слово на рідній мові
Чую я, хоч живу далеко,
Від землі, де поля волошкові,
Де ще й досі в’ють гнізда лелеки.
Де в серпанку сади вишневі,
Де в покосах срібляться роси,
Дітвори голоси веселі
Ехом линуть дзвінкоголосим.
Й віддають в моїм серці луною
Дивні спогади, рідні звуки.
Назавжди залишилось зі мною
Рідне слово, від мами почуте.
Слово рідне і рідна мова,
На якій колискову мама,
Так багато років тóму
Тихо й ніжно мені співала.
Тут, за морем, розділені відстанню
Від землі, на якій зростали
Зрозуміймо цю просту істину,
Понесім рідне слово далі.
Поколінню, яке піднімається
Зрілим колосом в наших угіддях,
Слово рідне на рідній мові НЕХАЙ БУДЕ ЙОМУ В НАСЛІДДЯ!!!
Надія Калинюк

Мова – це невичерпна духовна
скарбниця, в яку народ
безперервно вносить свій досвід,
всю гаму свого розуму і
почуття. Мова – це канва, на
якій людина вишиває узори свого
життя..

Школа Українознавства в інтернеті:
www.ukrherschool.us
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а на лугах пливе туманів дим...
Весна вдягла у зелень віти в дуба,
уже курличуть в небі журавлі.
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Шумить, гуде веселий гай
і гомонить: вставай, вставай!
Розтане сніг, зима мине,
земля кругом цвісти почне.
Дітей малих веселий рій
посуне з хат на луг мерщій.
Радіє все, співає все,
весна іде, тепло несе.
П. Капельгородський.

КВІТЕНЬ
Квітів, квітів — як море безкрає:
сині, білі, червоні цвітуть.
Першотравню весна вистеляє
дорогими прикрасами путь.
Віє вітер із теплого моря,
чайка струшує воду з крила...
Світлі дні, тихі ранки прозорі...
Квітень — місяць квіток і тепла.

Агнеса Струк – учениця 1-го класу.

А. М'ястківський.
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ВЧИТЕЛЬ – ЦЕ ПОКЛИКАННЯ
Професія вчителя - одна з найстаріших на земній кулі. Роль вчителя в розвитку
суспільства, в русі цивілізації завжди була незвичайно важливою, тому що вчителі
виступали носіями знань, які передавали наступним поколінням.
Перші вчителі кожного з нас - це наші батьки. Вони дають нам перші життєві
уроки: добра, порядності, чесності, ввічливості. Вчителі в школі дають знання
попредметно, розширяють кругозір, допомагають визначити своє місце в житті.
Життя вчителя - це постійна праця: самовдосконалення, самопідготовка,
робота з учнями. Учитель - це людина, яка все знає, бачить, допомагає і живе не для
себе, а для інших. До вчителя завжди особлива увага: на нього дивляться учні, їх
батьки. І якою ж треба бути людиною, щоб заслужити на всенародну пошану!
Вчителі щодня піклуються про своїх вихованців, віддають їм тепло свого серця.
Роки не стирають пам'ять про вчителів, які сіяли добре, розумне, вічне в дитячі душі,
виховали їх готовими до дорослого життя.
Всі дороги - від шкільного порогу. Початок всіх професій – в класі. Ключ до всіх
наук – у вчителя.
Вчителі учать всьому, розвивають в учнів пам'ять, увагу, самодисципліну. А
найголовніше, вони вчать бути людьми.
Багаж знань, який має вчитель, не порівняти ні з одним об'ємом знань будь-якої
іншої людини. Адже вчитель – різностороння особа, допомагає з тисячі доріг вибрати одну, свою, єдину.
Це дійсно благородна справа – сьогодні працювати для майбутнього.
СПАСИБІ ВАМ, ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ!

Вчителям Школи Українознавства – присвячується…
Адресовані людям вірші –
найщиріший у світі лист.
Ліна Костенко

Навчати дітей – цю професію я
Обрала, ще будучи в школі.
Така, певно, доля і вдача моя,
І вираз душевної волі.

І з учнями разом навчаюсь сама,
Знання додаткові – це скарби.
І кращого в світі для мене нема,
Ніж їх передати нащадкам.

Бо рідної мови бажала навчить
Дітей – це в житті знадобиться.
Була ще зовсім молодою тоді,
Хотілось навчать й самій вчиться.

Я дякую долі за обраний шлях,
Колегам - за їхні поради,
За час, що злетів, немов в вирію птах,
За досвід, який вже не зрадить.

У школі своїй маю затишний клас,
Де мова укрáїнська ллється,
Де кожен урок свій проводжу, як дар,
Як відгук любові із серця.

Я вдячна батькам, що дітей привели
До школи, й весь час помагали,
Що разом зі мною дорогою знань
Без втоми, разом крокували.

Далеко за межами рідна земля,
Та чистим є наше сумління,
Бо рідного слова в ім’я майбуття
Навчили нове покоління!

Надія Калинюк,
директор Школи Українознавства

3

СТОРІНКА ВЧИТЕЛЯ
_____________________________________________________________________________________

Вірю в дитячий сміх
Минув 12-ий рік мого вчителювання у Школі Українознавства.
І здається, що я росла, вчилася разом зі своїми вихованцями.
Таку школу пройшла з учнями!
Пригадую, як у цьому навчальному році, першого дня , під
допитливими поглядами батьків, вела своїх дітей до класу, а в самої
бентежно на серці. Це ж мені довірено двадцять дитячих душ. І вже з
наступного уроку настали нелегкі шкільні будні.
Ведучи мову про професію вчителя, хочу спинитися на тих якостях,
без яких сьогодні немислимий сучасний вчитель.
Це, перш за все, глибока теоретична підготовка. Я завжди намагалася оволодіти знаннями повною
мірою, була впевнена у своїх силах. І тільки переступивши поріг школи, зрозуміла, що готових відповідей
на всі випадки шкільного життя нема. Головним повинне бути бажання постійно вчитися.
Наступною якістю є надзвичайна працездатність, уміння і бажання працювати над собою
постійно. Можна навчитись проводити уроки, але ні в якому разі не можна зупинятися на
досягнутому. Гаслом повинно бути: «Це вміють усі, а ти повинен з кожним днем знати і вміти ще
більше». Тільки при такій умові педагог стає яскравою індивідуальністю, тільки тоді його люблять,
розуміють і наслідують діти, стають дедалі стараннішими. А це головна вчительська нагорода. Я
вважаю, що нам, вчителям, треба володіти професійним честолюбством, адже це колосальна рушійна
сила.
У своїй практиці я стараюсь приділяти велику увагу емоційному забарвленню уроків, щоб
підтримати інтерес до
навчання, прагну забезпечити
повний контакт, атмосферу
доброзичливості й активної,
співпраці з вихованцями.
Школа потребує від
вчителя багато затрат енергії,
але вона незрівнянно дає більше право володіти дитячими
серцями, постійно спілкуватися
як з малечею, так і з дорослими,
бути у вирі життя.
Я знаю, що без шкільного
шуму, дитячого дзвінкоголосся
не зможу жити.
Людмила Журавель і Наталя Гайдучик – вчителі 3-х класів зі своїми вихованцями.
Людмила Журавель,
вчитель 3-го класу
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РОЗДУМИ ТА ПОБАЖАННЯ ВЧИТЕЛЯ
Цього року мені довелося розпочати навчання
у першому класі нашої школи. Ви здивуєтесь, як це
можливо, піти знову вчитися до першого класу?
Не дивуйтесь, все дуже просто. Я мала добру
нагоду працювати вчителем першого класу, а це, як
відомо, заново навчання. Хоча у минулому я мала
досвід викладання в 4–их та 6-их класах
української школи. Головна моя праця –
американський акредитований вчитель у
Walnutwood High School державної школи
альтернативного навчання Фолсом Кордова
Шкільного Дистрікту, яка надає послуги учням 8-12
класів у вигляді самостійного навчання. Учні цієї
школи мають зустріч з учителем раз в тиждень і
навчаються по такій же програмі, як і в регулярних
американських класах.
Після закінчення наші студенти отримують еквівалентні дипломи до тих, які
отримують учні, що навчаються в Folsom High, чи в Cordova High – школах нашого
дістрикту.
Мені випало у цьому навчальному році освоїти порівняно легку програму,
бо ж у першому класі ми вивчаємо букви – розмовляємо, вчимо віршики, а
читання починаємо вже аж з другої половини навчального року, коли майже всі
букви засвоєні.
Наш 1-Б клас відмінний від 1-А тим, що в 1-Б класі діти трішечки старші за
віком, в середньому це другокласники американських шкіл, в той час, як в 1-А це такі діти, які тільки розпочали навчання (тобто, підготовчий клас
американської регулярної школи, де вони лише вчаться писати букви, сидіти за
партами, привикають до дисципліни).
В 1-Б класі всі діти вміють писати англійські букви, знають як себе вести у
школі, знають вимоги до них, але саме тут – починаються цікаві речі. Деякі діти у
нашому класі гарно і акуратно виконують домашнє завдання у синіх і жовтих
зошитах, пишуть літери та слова в “зелених” прописах, але коли їх спитати, вони
не розуміють того, що саме вони написали. Ці дітки навчаються в англійській
школі в 2-му, а можливо і 3-му класі, там їх навчили письму, вони вміють
скопіювати букви гарно і акуратно. Але, повертаючись до уроків в українській
школі, вони не вміють прочитати написане.
Деяким нашим першокласникам не є достатньо цих кількох годин навчання
у суботу, щоб засвоїти ту чи іншу букву. Їм потрібне додаткове повторення,
закріплення пройденного у класі матеріалу, на протязі тижня. А це можуть
зробити лише батьки удома. Я, як вчитель, при всіх моїх стараннях і бажаннях
допомогти і навчити, не в змозі цього зробити без вашої, дорогі батьки, допомоги і
підтримки.
Якщо батьки не ставляться серйозно до занять з дитиною – тобто протягом
тижня не повторюють матеріал, який був поданий учителем в суботу, не вчать з
5
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дитиною віршів та не перевіряють, чи дитина засвоїла певну букву, повірте, такі
діти не будуть мати успіху у навчанні. Це дуже велика відповідальність, яка лягає
на ваші плечі, дорогі батьки, але згодіться з тим, що це ваші діти, цей потрачений
з ними час на повторення букв, віршів, дасть свої гарні результати у майбутньому
для вашої власної дитини. Чи не варто задуматись над цим!
Учитель протягом суботнього дня подає новий матеріал – кожного разу по
одній, а то й по дві нові українські букви, розказує дітям казки, читає оповідання,
вибирає слова, де вживається певна буква-звук, чи букви-звуки, займається
писанням з дітьми та перевіркою їхніх знань з попереднього уроку. І має на усе
це всього три з половиною години і, переважно, 20 дітей у класі. Отже, при всіх
стараннях і можливостях вчитель не в змозі закріпити весь цей матеріал в
голівках ваших діток.
Тому, ще раз велике прохання до батьків, саме перших класів, допоможіть
вашим діткам у їхніх починаннях, а далі - буде легше.
Я впевнена, що саме батьки подають приклад серйозного ставлення до
навчання, саме батьки дають дитині впевненість для чого вчити рідну (в нашому
випадку українську) мову. Якщо батьки розмовляють вдома рідною мовою,
питають сина чи дочку на тій мові про новини в школі, цікавляться що вони
нового вивчили, чи навіть, самі батьки можуть щось цікавого розказати (казку,
цікаву інформацію, та ін.), тоді дитина бачить, що ця мова – потрібна, що вона
“жива” і ставлення дитини до мови, а звідси і до суботньої школи - буде
позитивним, а з такими дітками - легко і приємно працювати.
В нашому класі, в основному, є багато дітей, з якими серйозно займаються
батьками. Результат є видним. Такі діти вміють читати і писати – і це всього лише
після 26-ти субот навчання... Дякую батькам, які про це подбали, бо без їхньої
допомоги учні 1-Б
класу не змогли б ні
читати, ні вивчити
вірша, ні писати
диктанти. (Так, так,
ми вже пишемо
короткі диктанти!)
Ті оцінки, що
виставлені в
табелях успішності,
ці грамоти, які
отримають Ваші
діти – це 90
відсотків ВАШОЇ
ПРАЦІ, дорогі
батьки!!! Щиро
дякую Вам за Вашу
працю!
О.В. Олійник
6
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Уславлення мужності і людської сили волі в поезіях Лесі Українки.
Лариса Косач – це одна з визначних українських
поетес. Ще змалку вона мала любов до літератури.
Пройшло немало часу, і вона почала писати вірші. Як деякі
поети, Лариса Косач поміняла своє ім’я на Лесю Українку,
але була заарештована за українське слово. Це не зупинило
її, і вона далі продовжувала писати.
У своїх віршах Леся Українка виражала свою любов
до рідної України. У вірші „Скрізь плач, і стогін, і ридання”
вона виразила своє прагнення до нового життя. Цей твір
розказує про тяжку долю кріпаків. Леся Українка закликає
українців, щоб вони „перестали лити сльози”, але краще
щоб взялися до роботи. В останньому куплеті поетеса закликає своїх співвітчизників
до боротьби за нове життя, щоб „скеля спала з їхньої спини”:
Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам вороття!
Берімось краще до роботи.
Змагаймось за нове життя!”
Своє ставлення до царської дійсності Леся Українка показала в поемі „Досвітні вогні”:
Ніч темна людей всіх
Потомлених скрила
Під чорні широкії крила.
Погасли останні огні,
Усі спочивають у сні.
Всіх владарка ніч покорила.
В цих рядках виявляється ставлення поетеси до темної ночі. Темна ніч – це
царська дійсність, яка покрила кріпаків. Замість того, щоб боротися проти кріпацтва,
українці заснули. Вони змирилися з існуючою владою, з їхнім пригніченим щоденно
життям. Досвітні огні – це ті люди, які боряться за свої права, люди, які не заснули,
але прагнуть нового життя. В останньому куплеті Леся Українка закликає до дії:
Вставай, хто живий, в кого думка повстала!
Година для праці настала!
Небійся досвітньої мли, Досвітній вогонь запали,
Коли ще зоря не заграла.
Творчість Лесі Українки можна було легко впізнати, тому що в своїх віршах
вона завжди закликала до роботи, до боротьби за краще життя, за нове, щасливе
майбутнє. На мою думку, творчість Лесі Українки – це перлина в українській
літературі.
Вадим Бричук,
учень 8-го класу
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Характеристика творчості Лесі Українки
Леся Українка... Моя родина любить цю
письменницю за її прекрасне українство в тяжкі
часи для неї і всього українського народу. Тому і
в своїй творчості Леся Українка показувала ідеали
волі, кращого життя.
Письменницький талант Лесі найсильніше
виявився в драматичних творах. Вони написані в
час, коли український народ боровся за волю,
проти панування двох імперій. Для поетеси ці
роки були останніми і найтяжчими.
Драма-феєрія „Лісова пісня” написана в
1911 році. Вона захоплює нас різнокольоровими барвами квітів: латаття, рясту,
пролісків, сон-трави. Ми милуємося чарівною мовою, гарною природою Волині і
Полісся. Цікаво, що майже усіх персонажів узято з життя. А „дядько Лев” то так і
увійшов у твір зі своїм справжнім ім’ям. Ще семирічною дівчинкою Леся з мамою,
відомою письменницею, і сестрою Ольгoю гостювали в нього в урочищі Нечимному
на Волині. Леся запам’ятала і використала в „Лісовій пісні” його фантастичні
оповідання про різні лісові, водяні і польові „сили”.
У драмі виступають два світи – світ природи і світ реальний, зі звичайними
людьми. Мавка походить з Волинського лісу, Лукаш – із людських хлопців. Його
співучу і волелюбну душу ми бачимо під час зустрічі з Мавкою біля озера.
Ідея гармонії людини і природи в драмі показана в образі Мавки, яка любить
природу, відчуває музику, володіє чудовою поетичною мовою, мріє про вільне життя.
Мрія Мавки і Лукаша в „Лісовій пісні” про вільне життя – безсмертна.
Драма „Лісова пісня” народилася з українських легенд, звичаїв, пісень. В ній
письменниця яскраво виразила свою любов до казкової природи Волині, прагнення
до волі.
У книзі „Співачка досвітніх вогнів”, придбаною моєю мамою в музеї-садибі Лесі
Українки в с. Колодяжному на Волині, її автор Анатоль Костенко пише: „Лісова
пісня”, то сяючий діамант у скарбниці нашого і світового мистецтва”.
Так. І сьогодні живуть твори видатної української письменниці, як вічно живе і
образ самої Лесі Українки. Це вона сама ствердила у творі устами волелюбної Мавки:
„Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає.”
Марія Михайлишин,
учениця 8-го класу
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ВІДКРИТИЙ УРОК
У 1-А КЛАСІ
Тематичний урок
«Подорож по цікавих
місцях України» у класі
М. М. Павлицької відбувся
28 березня. Останніми
роками в нашій школі
запроваджено проведення
таких уроків. Кожний з
них є цікавим і потрібним
для розширення кругозору
наших учнів, збагачення
знань з культури, етики,
історії, мовознавства,
чудових українських
традицій, віршів та пісень.
Цього року батьки самі
стали на деякий час вчителями у класі, де навчаються їхні діти.
Клас цього разу виглядав, як «писанка на свято» – учні були одягнені в український одяг
(костюми закуплені нашою школою), в класі було розміщено багато наочного матеріалу про
Україну – фотографії, сувеніри, навіть КОРОВАЙ!!!
Урок розпочався вступним словом учителя М.М. Павлицької. У своєму виступі вона
зосередила увагу на двох елементах невмирущої української спадщини
яка передається з покоління в покоління, а саме – на народній пісні і
українській вишивці. Далі свої оповіді про Україну, а саме про ті малі
“України” – звідки приїхали, продовжили самі батьки. Як виявилося, у
класі є представники Рівненщини, Львівщини, Тернопільщини,
Буковини, а найбільше - з Волині.
Павло Гаврильчик розповів дітям про одну з областей України –
Рівненщину. З його презентації діти дізналися
про те, чому людей, котрі проживають на
Рівненщині, називають “полішуками”, про те
що там є багато замків та фортець і - аж 1003
села. Але саме цікаве, що у лісах на Поліссі
живуть усі звірі з казки “Рукавичка”, яку вони
вчили на початку навчального року.
Юрій Маринець та Олесь Кузьо
репрезентували місто Львів. Використовуючи
чудово підібрані слайди, вірші і древні легенди,
вони постаралися донести дітям історію цього
чудового міста. З їхньої розповіді діти взнали
Максим Маринець – учень
про «львівських левів» та чому саме це місто
1-А класу.
має назву Львів. Інший представник від
Джуліан Кайдрис –
Львівської області – Микола Павлицький - розповів про невеличкий і
учень 1-А класу
затишний куточок Львівщини, м. Червоноград, де працюють шахтарі, котрі
9

ВІДКРИТИЙ УРОК
_____________________________________________________________________________________

О. Куманська
демонструє учням
1-го класу процес
приготування маку
для пиріжків.

видобувають кам’яне вугілля для України. Колишній випускник нашої школи, Максим
Павлицький, на згадку про свого діда-шахтаря продемонстрував як виглядають шахтарі, коли
відправляються на роботу і повертаються з неї. Тернопільську область для діток представив
Анатолій Пуріс. Від нього вони почули історію Тернопільщини та «як жабка допомогла назвати
одну із річок - а саме, річку Іква».
Про те, що то означає “дістати бука”, чому Чернівці так називаються (“чорні вівці”) і звідки
етноґрафічний район Буковина отримав свою назву всі у класі дізналися від представника
Чернівецької області - Миколи Гонтара. Він разом з Тетяною Колодрівською підготували і
подарували картку з фотографією Чернівецького універсітету, а тим, хто буде порушником
дисціпліни, пообіцяли що «дістануть бука».
Про Волинь, та зокрема про місто Луцьк, розповіла Олена Куманська. Вона показала учням
чудові вишивки i вироби з дерева, зроблені руками волинських умільців. Та що саме цікаво, вона
продемонструвала, як труть мак у макітрі. Кожний з дітей, хто хотів попробувати як це робиться,
мав таку можливість.
На кінець уроку діти разом продекламували вірш:
Так багато ми навчились
І вже дуже потомились,
Тож вгостіть нас пиріжками
Що від тата і від мами...
Мама учениці Христини Гуцан - Ліна Гуцан - люб’язно запропонувала усім присутнім в
класі теплі українські пиріжки з капустою, які діти купували за українські гривні, виготовлені
власноручно.
А на закінчення батьки почастували всіх українськими стравами, щоб не тільки гарно було,
а й смачно!
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ВІДКРИТИЙ УРОК У 2-МУ КЛАСІ
Тема уроку: MANDR~VKA DO UKRAåNI
S;ogodn` v nas bude nezvihajnij urok. Mi budemo
podoro’uvati po c`kavix ` garnix m`scqx Ukra¨ni. Mabut; ne
znajdet;sq v sv`t` tako¨ l[dini, qka b ne c`kavilas; to[ kra¨no[,
de vona narodilas; abo zv`dki poxodqt; ¨¨ bat;ki. Q duma[, d`ti,
]o vi xoh ]e mal`, ale ]os; troxi znaÖte pro sv`j kraj.
Davajte posluxaÖmo, ]o Ö v nawomu kra¨.
Uhen;%
Du’e velika kra¨na moq
À v n`j ozera, r`hki ` morq.
Gori visok`, stepi ` l`si,
Sk`l;ki bagatstva ` sk`l;ki krasi.
V c;omu v`rw` rozpov`daÖt;sq, qka velika ` prirodn;o bagata Ö
nawa kra¨na z ¨¨ r`hkami, morqmi, ozerami, gorami, stepami ` l`sami. Davajte oznajomimos; z
geograf`hnim polo’ennqm Ukra¨ni na globus` ` kart` ` vznaÖmo nazvi ` m`sce znaxod’ennq cix
g`r, r`hok ta mor`v. Qk vi dumaÖte, z hogo pohinaÖt;sq r`ka* Ko’na r`ka pohinaÖt;sq z
nevelihkogo strumka, qkij mo’e vit`kati z l`sovogo bolota, p`dzemnogo d’erela hi ozera. Do
n;ogo priÖdnuÖt;sq drugij, tret`j - ` vodi staÖ vse b`l;we j b`l;we. Tak postupovo utvor[[t;sq
r`ki. Qk bahimo, v Ukra¨n` Ö velik` ` mal` r`hki. Do velikix r`hok nale’at; Prip<qt;, Desna,
Dn`ster, P`vdennij Bug `, zvihajno, Dn`pro - najb`l;wa r`hka v Ukra¨n`. Dn`pro prot`kaÖ herez
stolic[ - m`sto Ki¨v. Druga po velihin` Ö r`hka Dn`ster, qka bere pohatok z Karpats;kix g`r `
vpadaÖ u Horne more. Po Dn`pru plavali zapor`z;k` kozaki na derev<qnix hovnax, ]o zvalisq
hajkami, spuskalisq vniz do Hornogo morq. Voni vo[vali proti turk`v ` tatar. U qkomu
v`domomu v`rw` Tarasa Wevhenka zgaduÖt;sq pro Dn`pro*
Uhen;%

Reve ta stogne Dn`pr wirokij,
Serditij v`ter zaviva,
Dodolu verbi gne visok`,
Gorami xvil[ p`d`jma.

~z c;ogo v`rwa mi vznaÖmo, ]o spravd` mogutn`j, gr`znij ` velikij Ö Dn`pro.
Ukra¨na roztawovana v centr` Àvropi. Na P`vnoh` Ukra¨na me’uÖ z B`loruss[, na p`vn`hnomu
sxod` ta sxod` - z Ros`Ö[, na zaxod`- z Pol;]e[ ta Slovahhino[, na p`vdennomu zaxod` ta p`vdn`z Ugor]ino[, Rumun`Ö[ ta Moldovo[. P`vdennu me’u Ukra¨ni tvorqt; dva morq% Horne `
Azovs;ke. V Ukra¨n` Ö nav`t; p`vostr`v Krim. Spravd`, Ukra¨na - ce velikij, veselij ` v`l;nij
kraj. ~ pro cej kraj tak garno opisuÖt;sq u v`rw` ^M`j kraj&.
Uhen; 1
Ukra¨na - kraj m`j r`dnij
V`d Kavkazu po Karpati,
~ veselij, ` svob`dnij,
~ velikij ` bagatij.
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Uhen; 2
De Ö v sv`t` kra]` r`ki,
Qk Dn`ster, Dn`pro-Slavuta*
Xto pokine ¨x nav`ki,
Tomu v serc` v`hnij smutok.
Uhen; 3
De Ö v sv`t` kra]` gori,
De take pov`trq sv`’e*
De wumlqt; tak garno bori
~ xvil[Ö sp`le zb`’’q*
U v`rw` rozpov`daÖt;sq, ]o v Ukra¨n` Ö du’e garn` gori. A qk voni naziva[t;sq* PosluxaÖmo
v`rw, v qkomu mi znajdemo v`dpov`d; na ce zapitannq.
Verxovina
À gori ` dolini,
}o j zorom ne obnqti,
Na naw`j Ukra¨n`
Mi maÖmo Karpati.
Verxi p`wli u xmari.
Orli tam nastoro’`@
Vnizu - l`si, otari,
Potoki... † carstvo Bo’e@
Potoki sr`bno gra[t;,
B`’at;, b`’at; v dolini...
O, kra]ogo nemaÖ,
Qk carstvo verxovini@
Poglqnemo na mal[nki, de zobra’en` gori. U’e samim liwe viglqdom voni haru[t; nas. Na
¨xn`x visokix verwinax le’at; v`hn` sn`gi. Na g`rs;kix sxilax rostut; l`si, zelen`[t;
polonini, b`’at; strumki. V l`sax vodqt;sq olen`, kosul`, dik` kabani, r`zn` ptaxi. V Ukra¨n`
Ö Krims;k` ta Karpats;k` gori. Gori Karpati Ö du’e velik`. åxn` g`rs;k` xrebti dosqga[t; do
`nwix kra¨n. Karpati pohina[t;sq v`d Slovahhini ` zak`nhu[t;sq na p`vdennomu sxod`
poblizu Rumun`¨. Dov’ina Karpat - 1500 km. Karpati pod`lq[t;sq na Zax`dn`, Sx`dn` `
P`vdenn`. Zax`dn` Karpati roztawovan` na teritor`¨ Slovahhini, Hex`¨, Pol;]`, ` hastkovo Ugor]ini. P`vdenn` Karpati znaxodqt;sq na teritor`¨ Rumun`¨. A Sx`dn` Karpati - na
teritor`¨ Ukra¨ni. Najvi]o[ verwino[ Ukra¨ns;kix Karpat Ö gora Goverla (2061 m).
Mi z vami, d`ti, oznajomilis; `z prirodnimi bagatstvami ` kraso[ Ukra¨ni. A teper mi
oznajomimos; `z kul;turno[ spad]ino[ nawo¨ kra¨ni. Stolicq Ukra¨ni - m`sto Ki¨v. Jogo
naziva[t; - ^mati m`st rus;kix&, ^stol;nij grad& visokorozvinuto¨ der’avi - Ki¨vs;ko¨ Rus`,
slava pro qku dzven`la v Àvrop` ` Az`¨. Ale vam, napevno, c`kavo znati, qk Ki¨v buv
zapohatkovanij. U du’e davn` hasi Ukra¨na ne bula tako[, qk teper. V n`j ne bulo garnix m`st
` s`l, ne bulo powti, zal`znic;, l`tak`v, fabrik ` zavod`v. Na p`vnoh` Ukra¨ni buli du’e velik`
prostori zeml`, vkrit` gustimi l`sami, ozerami, r`hkami. A na p`vdn` - wirok` stepi. Na tix
wirokix prostorax ’ilo velike plem<q l[dej, qk` zvalis; slov<qnami. Ce - polqni, drevlqni
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ta `nw` slov<qns;k` plemena. Spohatku slov<qni ne mali svoÖ¨ der’avi ` ko’ne plem<q ’ilo
okremo svoÖ[ gromado[. Mi maÖmo perekazi z davn`x has`v, qk postalo m`sto Ki¨v%

„Odnogo razu, koli na tomu m`sc`, de teper Ki¨v, buli l`si j polq, prijwli tri r`dn` brati, ]o
nazivalis; Kij, }ek ` Xoriv. Z nimi bula te’ ¨xnq sestrihka Lib`d;. Stali voni nad Dn`prom `
najstarwij Kij skazav% Os; tut zbuduÖmo m`sto dlq sebe ` dlq tix kupc`v, ]o s[di budut;
pri¨’d’ati@ Voni virubali l`s ` pobuduvali perw` xati. A te zabudovane m`sce obveli rovom `
obgorodili gostrok`llqm, bo z dalekix step`v napadali na naw` zeml` hu’`, dik` l[di. Nazvali
voni te m`sto Ki¨v”.
Suhasnij Ki¨v - ce velihne starodavnÖ m`sto Àvropi. Ce tako’ kul;turnij, naukovij
osv`tqns;kij ta promislovij centr Ukra¨ni. Tut roztawovan` b`bl`oteki, teatri, muze¨,
xudo’n` galere¨ ta viznahn` `storihn` pam<qtki, arx`tekturn` sporudi. V m`st` ’ili ` tvorili
v r`zn` hasi bagato pis;mennik`v, xudo’nik`v z` sv`tovim `menem.
Davajte rozglqnemo deqk` mal[nki `z zobra’ennqm vidatnix m`sc; u KiÖv`.
• Sobor Svqto¨ Sof`¨, zbudovanij u KiÖv` v 1037 r., buv rel`g`jnim, duxovnim `
pol`tihnim centrom Ki¨vs;ko¨ der’avi. Perwa b`bl`oteka Sof`¨vs;kogo soboru bula
zasnovana ]e Qroslavom Mudrim v 1037 roc`. U sobor` poxovan` viznahn` der’avn` `
rel`g`jn` d`qh` Rus`-Ukra¨ni, sered nix - velik` knqz` Qroslav Mudrij ` Volodimir
Monomax.
• Porqd z parkom Wevhenka, najstar`wim parkom u KiÖv`, znaxodit;sq Ki¨vs;kij
Un`versitet. Kolis; v`n nazivavsq Ki¨vs;kij ~mperators;kij Un`versitet Sv.
Volodimira (1834-1917rr.). U 1939 r. un`versitet nazvano na hest; poeta Tarasa
Wevhenka. Taras Wevhenko tut prac[vav u arxeograf`hn`j kom`s`¨ v 1845-1846 rokax.
• Na hest; Volodimira Velikogo u 1882 r. u Kиєв` sporud’enij xram. Jogo nazvaVolodimirs;kij Sobor. Vnutr`wn` nast`nn` rozpisi ma[t; znahnu xudo’n[ c`nn`st;.
Kartini, qk` vi bahite - ce roboti xudo’nika Vasnecova ^Xre]ennq Volodimira&,
^Spokuwennq Àvi zm`Öm&. Ki¨vs;kij knqz; Volodimir Velikij zaprovadiv na Rus`
xristiqnstvo. Poglqn;te, d`ti, na mal[nok - qkij velihnij ` garnij pam<qtnik
Velikomu knqz[ Volodimiru visoh`Ö v odnomu z ki¨vs;kix park`v.
~nwe starovinne m`sto, z qkim q b xot`la vas oznajomiti - ce m`sto L;v`v. Zasnovnikom m`sta
buv knqz; Galic;ko-Volins;ko¨ der’avi Danilo Romanovih, a nazva jogo poxodit; v`d `men`
jogo sina Leva. Z 1387r. L;v`v buv p`d vlado[ pol;s;kix korol`v, u 1772 r. - p`d vlado[ AvstroUgors;ko¨ `mper`¨, pot`m znovu Pol;]`, у 1939r. vv`jwov do skladu SRSR. 24 serpnq 1991r. den; koli Verxovna Rada Ukra¨ni prijnqla Deklarac`[ pro nezale’n`st; ` L;v`v, qk ` vs` m`sta
Ukra¨ni, stav nezale’nim. Xoh m`sto zaznalo bagato voÖn, sotn` po’e’, oblog, ale ]orazu
stavalo z ru¨n.
Rozglqnemo z vami ряд mal[nkів:
• На першому мi bahimo zrujnovanu kam<qnu st`nu. Pro davn`st; m`sta nam sv`dhit;
koliwnє ukr`plennq m. L;vova - Visokij Zamok, zakladenij korolem Kazimirom XIV st.
Kolis; tam tako’ buli vikopan` rovi z vodo[. Ce slu’ilo oborono[ m`sta v`d napad`v.
Tak v`n stoqv 300 rok`v, a pot`m buv zrujnovanij. Na zgadku na]adkam zawiwivsq liwe
fragment p`vdenno¨ st`ni.
•

Cq sporuda, qku vi bahite na наступному mal[nku, ce L;v`vs;kij nac`onal;nij
un`versitet `men` ~vana Franka. Kolis; ce bula ezu¨ts;ka koleg`q, a v 1661 roc` korol;
Qn ~~ Kazimir nadav jomu ^titul un`verstitu& z pravom vikladannq un`versitets;kix
discipl`n. S;ogodn` v un`versitet` navhaÖt;sq 11649 student`v.
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L;v`v - m`sto muze¨v. Hislennix v`dv`duvah`v privabl[[t; r`znoman`tn` kolekc`¨, ]o
znaxodqt;sq v Nac`onal;nomu ta ~storihnomu muze¨, Kartinn`j Galere¨, Muze¨ `stor`¨ ta rel`g`¨.
• Muzej `stor`¨ ta rel`g`¨ maÖ свою власну b`bl`oteku. V n`j znaxodit;sq r`zna cerkovna ta
rel`g`jna l`teratura, r`zn` rel`g`jn` vidannq, B`bl`¨ r`znimi movami sv`tu.
•

A teper poglqn;te na c[ garnu arx`tekturnu sporudu. Ce Ö Opernij teatr `men`
S. Kruwel;nic;ko¨, zakladenij u 1900r. Ce odin z najkrasiv`wix teatr`v Àvropi.
Fasad budinku prikrawa[t; skul;pturn` f`guri. V teatr` Ö dzerkal;nij xol,
prikrawenij kartinami, a v zal` Ö velika l[stra z dorogoc`nix mater`al`v.

•

Odne z ul[blenix m`sc; v`dpohinku l;v`v<qn Ö Wevhenk`vs;kij gaj.
Jogo of`c`jna nazva - Muzej narodno¨ arx`tekturi ` pobutu. Jduhi ste’inami,
protoptanimi nogami turist`v, potraplqÖmo n`bi do pриkarpats;kogo sela 19-го stol`ttq.
Teritor`q muze[ umovno rozd`lena na w`st; etnograf`hnix zon. Ko’na zona - ce m`n`selo, ]o skladaÖt;sq z 15-20 pam<qtok narodno¨ arx`tekturi. U cix xatkax rozm`]eno
predmeti domawn;ogo povsqkdennogo v’itku, s`l;s;kogospodars;k` `nstrumenti. W`st;
takix m`n`-s`l ma[t; nazvi% ^Bojk`v]ina&, ^Lemk`v]ina», «Gucul;]ina&, «Bukovina&,
^Pod`llq& ` ^L;v`v]ina&. Пonad 120 pam<qtok arx`tekturi `z zax`dnix oblastej
Ukra¨ni - w`st; derev<qnix cerkov. Najstar`wij eksponat - selqns;ka xata 1749 roku.

•

}e odna arx`tekturna pam<qtka, z qko[ q xot`la vas oznajomiti, ce Ö L;v`vs;ka galereq
mistectv. Vona bula stvorena u 1914 roc`. Ce odin z najbagatwix muze¨v Ukra¨ni. V ¨¨
kolekc`[ vxodqt; ponad 54 tisqh` tvor`v Övropejs;kix majstr`v IV-XX st. Muzej volod`Ö
r`dko[ za svoÖ[ znahuщ`st[ kolekc`Ö[ tvor`v avstr`js;kix ta pol;s;kix xudo’nik`v. Do
skladu galere¨ vxodqt; b`lq desqtka menwix muze¨v, qk` prac[[t; qk v`dd`li abo sektori%
muzej Rusalki Dn`strovo¨, muzej Mistectva davn;o¨ ukra¨ns;koї knigi, kaplicq Bo¨m`v ta
`nw`.
A teper, p`slq pereglqdu
cix kartin `
oznajomlennq z nawim
kraÖm, z takimi
velihnimi, c`nnimi
`storihnimi `
kul;turnimi
pam<qtkami, qk` Ö v
Ukra¨n`, mi mo’emo
zrobiti visnovok, ]o
spravd` bagata, c`kava `
garna Ö nawa Ukra¨na.
Kolis; vi zmo’ete
po¨xati, відвідати рідний
край і самі переконаєтесь у
цьому.
Т. O. Ромасьо
Відкритий урок у 2-Б класі. Вчитель – Т.О. Ромасьо.
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ВІДКРИТИЙ УРОК У 5-Х КЛАСАХ

Л. І. Бабчук, вчитель 5-Б класу:
«Ласкаво просимо до нас на урок!».

Шановні наші гості, дорогі учні!
Сьогодні ми будемо говорити про сина, якого зростила українська
земля, великого поета України - Тараса Григоровича Шевченка,
кобзаря, який оспівав у своїй поезії життя українського народу і важку
кріпацьку долю українських селян.
Перший «Кобзар» був виданий у 1840 році (169 років назад),
вміщав лише вісім поезій, описував про кривду, яка діялась нашому
народові. Люди читали і плакали.
А молодому поетові, в ті далекі часи,
було лише 26 років. Зараз сучасний
«Кобзар» вміщає повне зібрання творів
в 6-ти томах.

Коли розкриваємо шевченківський «Кобзар», то першим
твором є «Причинна», яка починається словами: «Реве та стогне
Дніпр широкий». Послухайте діти, яка грізна картина ночі над
широким українським Дніпром описана поетом. (Вірш «Реве та
стогне Дніпр широкий» - учениця 5-Б класу Аліна Величко).
Народився Тарас Шевченко в кріпацькій сім’ї, в селі
Моринцях. Хата Шевченків стояла на краю села. Убога, під
солом’яною стріхою з чорним димарем, з маленькими вікнами, але
побілена довкола і розмальована польовими квітами старшої
сестри Катрусі, а перед хатою - Катрусин квітник, за хатою - сад. У
Микола Настин, учень 5-Б класу
тому садку малий Тарас засинав справжнім безтурботним сном.
(Вірш «Садок вишневий коло хати» - Мішель Ющук та Ненсі Тиська).
Ріс Тарас непосидючий, допитливий і до
всього цікавий: звідки на літо пташки
прилітають і чим живляться, і чого комарі
кусаються, а метелики - білі, червоні, жовті і такі
різні. Він навіть хоронить, шкодує квітку, яка
зів’яла і вмерла.
Бігав з друзями до ставка по рибу з решетом,
та замість риби – приносив пуголовків. Одного
разу босими ногами помандрував за село у степ,
шукати залізні стовби, які ніби-то підпирають
небо.
Вірш «Реве та стогне Дніпр широкий»
декламує учениця 5-Б класу Аліна Величко.

Майстрував з дідом Іваном маленького чумацького возика, збираючись у Крим по сіль
ходити. (Вірш «Тече вода з-під явора» - Рувим Калюта та Орест Редько). А ще, він мав уяву
малого маляра. Спостерігаючи за дивними хмарками, що пливуть у небі, він знаходив їх схожими
то на півника, то на ненажерливого пана, що хоче проковтнути сонце. А то й частенько
сусідського півня на стіні чорним вугликом змалює, то старого сліпого кобзаря, за що нераз
діставалось від матері, що пачкав стіни. Але він мав велику мрію стати художником.
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Всі вірші Тараса Шевченка немов би живі картини, які можна малювати, бачити перед собою і
одноразово читати. (Вірш «Ой діброво, темний гаю» - Анна Кучерова та Леся Батейко).

У сім’ї Григорія Шевченка було 6 дітей. Бачачи,
що Тарас є розумним не по літах і до «книжечки
горнеться і все малював би», батько вирішив, коли
Тарас закінчить читати Псалтир, то вчитиме його на
маляра. Але так не сталося, коли Тарасові було 9
років, померла мама, а через рік – застудився і помер
батько, залишивши 5 сиріт у світі.

Даниїл Кухарець

Про сирітське життя дітей Тарас описує у своїх
віршах. (Вірш «Мені 13 минало...» - Настин Микола,
вірш «На Великдень на соломі» - Суламіта Скоць та
Юлія Харченко).
Шевченко дуже любив дітей.

Наталя Колотюк, Ілона Семенюк

Вихований на читанні псалмів Давидових, поет пише і
посилає в Україну «Букваря» для українських дітей. Він увесь
наповнений молитвами, Євангельськими текстами та
народними піснями.
У його душі і в піснях стільки любові, що її вистачило б на
мільйони людей.

Андрій та Софія Бродські

Високу мораль і любов до України,
тугу за рідним краєм можна побачити в
віршах «Зоре моя вечірняя» та «Світе
тихий». (Вірш «Зоре моя вечірняя» Наталя Колотюк та Ілона Семенюк, «Світе
тихий» - Андрій та Софія Бродські).
Т. Г. Шевченко є визнаним і
шанованим поетом не тільки українським
народом, але по усьому світі його твори
читають люди на багатьох мовах.
Л. І. Бабчук.

І. С. Лещинська, вчитель 5-А класу, проводить відкритий урок..
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ВІДКРИТИЙ УРОК У 6-7-х КЛАСАХ

Подорож Україною
Різні назви розпросторює
Географія довкіл.
Поможи збагнуть, історіє
Назви рідних міст і сіл.
У назвах міст і сіл – слова,
В яких щось рідне, таємниче;
В них голос предків ожива
Й сьогодні в рідний край нас кличе.

Відкритий урок у 6-му класі. Вчитель – І.А. Ярмола.

Читай і думай, друже мій,
І не цурайся свого роду.
Земля – це книга, у якій
Історія твого народу.
Д. Білоус

Любі діти! Запрошуємо вас до цікавої подорожі Україною. Вирушаємо до столиці України – міста
Києва. А щоб одержати квиток на екскурсію, дайте відповіді на запитання й виконайте завдання:
1. Провідміняйте слово Київ.
2. Складіть речення, у якому слово Київ стояло б у кличному відмінку.
3. Доповніть низку прикметників-епітетів до слова Київ: могутній, квітучий, златоглавий ...
4. Два-три з них уведіть у речення.
Ось ми вже в Києві. Нас люб’язно зустрічає екскурсовод.
Київ... Місто, оспіване багатьма поетами, композиторами, художниками. Київ – одне з
найкрасивіших міст Європи.
Їдемо на головну й найулюбленішу вулицю – Хрещатик. Він прекрасний за будь-якої пори, наш
Хрещатик. Бо для киянина це не просто вулиця, це символ, уособлення рідного міста.
Хрещатик увібрав у себе елементи давнини і стрімкий ритм сьогодення, він – діловий центр і
осередок розмаїтого культурного життя, чудове місце для відпочинку.
Краса Києва, Хрещатика завжди приваблювала композиторів. У їхніх творах – шелест листя
каштанів, дзвони храмів, плескіт хвиль Дніпра, дитячий сміх, гамір майданів.
Особлива, неповторна пора для Хрещатика – коли весна зустрічається з літом, коли каштанові
свічки, що увійшли в життя міста над Дніпром, спалахнувши, передають естафету прекрасному буянню
квітів на строкатих клумбах. А клумби схожі на величезні фантастичні квіткові килими. У цей час на
деревах свіжа і соковита зелень, прокидаються численні водограї.
А тепер подорож містом продовжимо автобусом. З його вікна видно схили правого берега Дніпра,
стародавню Лавру, золоте чоло Софійського собору, мереживо мостів.
Наш Київ умивається Дніпром,
Втирається хмарками Оболоні.
Він починає день у передзвоні,
Йдучи у світ із миром і добром.
З розповіді екскурсовода ми дізнаємося, що Київ багато віків стоїть над могутнім Дніпром-Славутичем.
Археологи вважають, що місто виникло приблизно в V столітті, отже його вік сягає понад 1500 років.
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Засновниками Києва, за легендою, були брати Кий, Щек і Хорив та їхня сестра Либідь. Брати
стояли на чолі східнослов’янського племені полян. Місто назвали на честь старшого брата Кия. У
такому разі Київ – це колишній прикметник, утворений від особового імені Кий.
Ми вже знаємо, що Київ у ХІ-ХІІ столітті вважався одним із найбільших і найбагатших міст
Європи. Про його велич і значення свідчить зокрема те, що тут було збудовано близько чотирьохсот
церков.
Зупинимося на Софійській площі. Найвитонченіша краса Києва – Софійський собор, храм на честь
Божої Мудрості. Софія Київська – перлина світової архітектури. Заповідний ансамбль Софійського
собору в Києві внесено до Списку Всесвітньої спадщини людства.
Софія Київська – джерело для пізнання історії нашої культури. І тягнуться люди до Києва, до його
найголовнішого храму.
Спустимося Андріївським узвозом на Поділ, до київського храму наук. З давніх-давен Київ був
науковим центром Європи.
Важко злічити імена всіх тих видатних людей України, які вчилися в Києво-Могилянській
академії – справжньому храмі наук. З її стін пішли у широке життя Григорій Сковорода, Петро
Сагайдачний та багато інших відомих філософів і державних діячів, поетів і полководців, істориків і
юристів, композиторів і медиків.
Шановні друзі! Двері університету «Києво-Могилянської академії» нині відчинено для вас –
розумних, кмітливих, допитливих.
На згадку про нашу екскурсію Києвом рядки пісні на слова Д. Луценка:
Буду мріяти й жити
На крилах надій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
Якщо Київ називають серцем України, то Канів – її душею. Наша дорога - до Канева, на
Черкащину. Ви не забули про квитки?
Перш ніж прибудемо до Канева, дайте відповідь на таке питання:
Якої пори року до Канева з’їжджаються гості?
На горі Тарасовій
На гілках зелені брості,
в небі хмари бязеві.
Біля пам’ятника гості
на горі Тарасовій.
А гостей вже так багато
в цій порі весновій:
Всенародне ціле свято
«В сім’ї вольній новій».
Наче грім хмарину вразив
зблисками грозовими –
«Заповіт» гримить Тарасів
всього світу мовами...
Грім травневою порою –
то слова Боянові
над Чернечою горою
в предковічнім Каневі.

Відкритий урок у 7-му класі. Вчитель – Л.Ф.Луців.

Д. Білоус

18

ВІДКРИТИЙ УРОК

_________________________________________________________________________
Канівські гори... Зачаровано вдивлявся в них Тарас Шевченко, пливучи влітку 1859 року вниз
Дніпром... Кобзар зупинився якраз проти Чернечої гори, не відаючи про те, що саме на ній він
незабаром спочине на віки.

Відкритий урок у 6-А класі. Учень, Ірвін Лещинський, декламує вірш «Моя Україна». Вчитель – О.І. Шевчик..

Відвідаємо музей-заповідник Тараса Шевченка у Каневі.
«Тарасовою світлицею» назвав народ перший скромний музей Кобзаря, що з’явився на Чернечій
горі через 20 років після смерті поета. Потім музею не стало. А нині ця непоказна дерев’яна хатина під
солом’яною стріхою знову має багато відвідувачів на Тарасовій горі. «Світлицю» збудовано заново.
«Тарасова світлиця» - це пам’ять про геніального поета, це чисте джерело нашої національної
гідності. Це символ величної духовності українського народу, його моральної краси.
Прийшовши на Канівські гори вклонитися Кобзареві, піднімаємось сходами і вбираємо поглядом
наддніпрянський простір. Думки відлітають у минуле й переносяться в майбутнє.
Наша подорож продовжується. Тепер пароплавом вирушимо до козацької вольниці – Запорожжя.
Початки українського козацтва пов’язані зі втечею підневільних людей від свавільства шляхти в низини
Дніпра, на Запорожжя, де вони вважали себе «вольними людьми – козаками».
Що таке свавільство і шляхта? Свавільство – це необмежена влада, відсутність законності,
справедливості, це – самоправство. Шляхта – це дрібне дворянство колишньої феодальної Польщі,
польське дворянство взагальному.
Утікачі селилися понад Дніпром за порогами, яких нараховувалось дев’ять. Осідали вони також на
островах – Монастирському, Становому, Княжому, та на найнижчому з них – Хортиці. Нижче цього
острова Дніпро розливався широким простором, розгалужуючись і вбираючи в себе малі й великі річки.

19

ВІДКРИТИЙ УРОК

_________________________________________________________________________
Рукотворне Каховське море залило місця козацької минувшини. І лише одна Хортиця, наче обрана
долею донести до нащадків їхнє легендарне минуле, лишилась незайманою. Саме тут і зародилася
Запорізька Січ.
Хортиця – свідок подій сивої давнини. На крутих відберегах острова зупинялися воїни київських
князів Олега, Ігоря, Святослава, Володимира. Пізніше тут таборилася Запорізька Січ, майоріли козацькі
корогви. Під одним із дубів козаки писали листа турецькому султанові.
Січ виплекала немало козацьких героїв, вмістила в собі немало подій, що засвідчують козацький
героїзм і самовідданість у боротьбі за волю. Іван Підкова і Самійло Кішка, Петро Сагайдачний і Яцко
Бородавка, Іван Сулима і Максим Кривоніс – усі вони пройшли нелегку школу Запорозької Січі з її
козацькою вольницею, постійними військовими сутичками й морськими походами.
У запорожців існував гарний звичай – біля кожного козака був хлопець – підліток. Такі хлопці
звалися джурами. Джура доглядав коня і зброю свого названого батька – запорожця, ходив разом із ним
у походи і навіть набивав рушницю і приносив пити.
Таким хлопцям доводилося зазнати багато всяких пригод та небезпеки. Через те, досягнувши
парубочих літ, вони ставали найзавзятішими козаками.
Завдання для класу:
Уявіть себе козачатами – джурами. Сідайте у швидкоплинні козацькі човни-чайки і продовжуйте
подорож річкою. А завдання – то небезпечні пороги, які треба подолати.
(Проводиться вікторина – змагання між двома класами)
1. Пригадайте назви: річок України, міст та сіл, що можна почути, подорожуючи Дніпром.
2. Назвіть відомих гетьманів України та відомих письменників.
Підводяться підсумки змагання. Звучить пісня про Україну.
Сподіваємося, що заочна подорож вам сподобалася. Ви дізналися щось нове про рідний край,
кожен куточок якого неповторний і по-своєму цікавий.
На закінчення нашої мандрівки Україною пропонуємо виконати творчі завдання.
Напишіть твір за однією з тем: «Мої враження від подорожі»; «Що мені найбільш запам’яталося в
подорожі»; «Улюблений куточок рідної землі».

Д.С. Домашук – завуч школи та Е.А. Лещинський на уроці «Подорож Україною» у 6-А класі.
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Як навчити дитину читати?

Займатися з малюком треба регулярно, але недовго: для початку
5 - 10 хвилин на день буде достатньо, пізніше заняття можна буде продовжити до
30 хвилин. Заняття повинно обов'язково проходити у вигляді гри, тоді вашій
дитині буде легко й дуже цікаво.
Для того, щоб освоїти техніку
читання без особливих проблем,
спочатку треба добре вивчити всі
літери. Почати найлегше з кубиків:
картинки, зображені на них,
допоможуть дитині впізнати
знайомий предмет, і з вашою
допомогою він навчиться називати
букву, будинок - Б, лялька - Л. Потім
пограйте з малюком, запропонуйте
йому знайти букву Б, але не
поспішайте підказувати. Дайте
дитині можливість самостійно
відшукати кубик з цією літерою, ну а
якщо у неї одразу не вийде, то
підкажіть їй що буква Б - це
будиночок.

Учениця 1-го класу – Христинка Гуцан.

Після вивчення літер за допомогою кубиків ще занадто рано переходити до
читання, так як кожна літера асоціюється у малюка з певною картинкою. Якщо
ви в гостях покажете малюкові вже знайому йому букву, але з іншого картинкою,
він не зможе назвати її. Надалі маляті буде дуже важко читати, тому що перш, ніж
назвати букву, воно буде подумки згадувати саме свою картинку на кубику,
повторювати її назву про себе, а тільки потім, згадавши букву, називати її в слух.
Саме через це дитина, що знає у три роки всі літери з кубиками, в початкових
класах може читати дуже повільно.
Тому, вивчати літери з кубика треба не лише за допомогою картинок,
але і за допомогою всіх рідних, друзів і просто знайомих вашої родини. Показуючи
малюкові букву М, скажіть йому, що це - мама, Т - тато, Р - Рома, твій друг.
Головне, щоб ваш малюк дуже добре знав ту людину, з якою ви пов'язуєте ту чи
іншу літеру. Потім можна продовжити грати, запропонуйте малюкові знайти
мамину букву або татову, не називаючи самої літери. Коли він знайде її, то
обов'язково разом з дитиною промовте вголос: "Мамина буква М".
Пізніше почніть складати з кубиків разом з малям прості слова: мама, тато і
т.д. Це ще не можна назвати читанням, проте потім вашому малюкові буде
набагато легше.
Навіть якщо малюк вже дуже добре засвоїв літери на кубиках, ще не час
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приступати до читання. Спочатку потрібно придбати першу книгу для вашого
малюка - Абетку. Важливо підібрати таку книгу, в якій більше нових зображень
поряд з уже знайомими для вашого малюка літерами. Наприклад, якщо на кубику
з буквою Л була зображена лялька, то в азбуці на цю ж літеру може бути
намальований лев. Це допоможе дитині легше впізнавати літеру не лише за
допомогою вивченого раніше зображення на кубику. Добре, якщо на кожній
сторінці є не тільки картинка для даної літери, але й маленький віршик із слів, що
починаються на цю літеру.
Щодня перед сном, повторюючи з малюком вивчені букви, не забудьте
прочитати йому і маленький віршик. Це сподобається вашій дитині так само, як і
читання казок перед сном, і допоможе їй закріпити вже пройдений матеріал, та
вивчені нею літери.
Ось тепер, після того як вивчений весь алфавіт, можна починати вчити
дитину читати. Для того, щоб приступити до вивчення та засвоєння техніки
читання, потрібно придбати іншу книгу. На початку такої книги для читання
мають бути приведені склади, що починаються на якусь певну букву, потім прості
слова з них, а потім більш складні слова, а в кінці - невеликі речення, складені з
цих слів.
Дуже зручно, коли перші склади зображені так: від першої літери до іншої
намальовані маленькі сліди або маленький хлопчик, що біжить. Вивчаючи склад,
наприклад, «МА», легко можна пояснити дитині, що буква М пішла в гості до букви
А, вийшло «МА». Або що хлопчик Міша - М, пішов у гості до Ані - А і вийшло «МА».
Потім можна приступати до читання перших простих слів, складених з
вивчених вже складів: ма-ма. Читаючи перші прості слова, не забувайте
повторювати з малям букви, щоб йому потім було легше перейти до більш довгих і
складних слів.
Речення в кінці книги, складені з прочитаних слів, мають бути не дуже
великими і містити інформацію, знайому і зрозумілу для малюка. Добре, якщо
поруч із такими реченнями є картинки, на яких намальовано те, про що написано
в цьому реченні. Це допоможе дитині зрозуміти, що його зусилля не марні, і з
величезною радістю усвідомити те, що він абсолютно правильно прочитав це
речення.
Вивчивши техніку читання по складах, можна переходити до читання слів і
речень, не розбитих на склади. Для цього потрібно купити нові книжки з
маленькими віршиками або розповідями. Читаючи з малям маленькі віршики, ви
можете розвивати не тільки читання, але й логіку мислення, і навіть пам'ять. Біля
кожного віршика, так само, як і в другій книжці, біля речень має бути
намальована картинка із зображенням подій, що відбуваються в цьому віршику.
Наприклад, перш ніж приступити до читання такого віршика, спочатку треба
детально вивчити все, що зображено на малюнку поруч з ним. Запитайте свою
дитину про те, хто намальований на картинці? Що він робить? А ще? Прочитавши
перший рядок, разом повторіть його вслух, прочитавши другий рядок, разом
повторіть вже два рядки, і перший і другий.
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Вашій дитині сподобаються всі віршики з маленької книжки, якщо вони
будуть цікавими і зрозумілими для неї, він з радістю прочитає і навіть запам'ятає
їх напам'ять. А коли до вас в гості хтось завітає, ваш малюк з гордістю прочитає ці
вірші для гостей. Іноді малюки забувають якесь складне або не зовсім зрозуміле
для них слово. Не поспішайте підказувати його, а просто скажіть своїй дитині про
те, що вона вже велика і вміє самостійно читати. Це підбадьорить її і вона,
прочитавши слово, що забула, легко згадає все продовження віршика. Щодня
читайте разом нові віршики, повторюйте вже прочитані раніше і обов'язково
читайте їх своїм гостям.
До перших казок краще перейти трохи пізніше,
ніж до віршиків, адже поки що дитині буде важко
зрозуміти та усвідомити великий обсяг інформації. Не
забувайте просити малюка розповісти вам своїми
словами те, що він прочитав. Це дуже добре тренує
пам'ять, а також позитивно впливає на розвиток
особистості вашої дитини. І ще не забувайте в
процесі навчання читанню хвалити своїх дітей за їх
нехай ще поки маленькі, але вже досягнення. Це
допоможе їм розвинути не тільки техніку читання, але також впевненість в собі, і
в своїх силах. Не забувайте, вашій дитині завжди потрібна ваша підтримка і ваша
любов!
Взято з інтернету: www.mama-tato.com.ua/article/a-473.htm
ВЕСЕЛА КАЗОЧКА ПРО ХОРОБРІ БУКВИ
Ліна Біленька

Буква А затемна встала,
Розбудила букву Бе:
– Чуєш? – злякано сказала, –
Мишка в закутку шкребе.

Підняли Е, Є, Же, Зе:
– Хто до киці повезе?
Тут вся азбука проснулась,
Одягнулась та узулась:

Бе зіскочила з полиці
І термосить букву Ве:
– Розшукать негайно кицю –
Всім завдання бойове!

– У похід усі на мишку!
Турбувати нащо кішку?!
– Нас багато! – каже Зе, –
Мишка нас не погризе!

Ве мерщій до Ге, Ґе, Де:
– Хто з вас знає, киця де?
Ге, Ґе, Де того не знали,
Та швиденько повставали,

Налякали букви мишу,
Утекла. Настала тиша.
Букви знову на полиці,
Та хоробрим вже не спиться,

Скоро візьмуть їх до школи
Таня, Галя та Микола!
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Дитинство без насильства!
Більшість батьків замислюються, чи правильно вони себе поводять з дитиною. Звичайно, немає
ідеальних батьків. Усі вони мають труднощі і іноді не впевнені, чи добре виховують своїх дітей. Однією з
проблем, що найбільше непокоїть батьків, є питання поведінки: що треба зробити аби діти поводилися
добре? Скористайтесь порадами:
Подавайте дітям приклад хорошої поведінки
Діти вчаться, наслідуючи поведінку дорослих. Ваша поведінка - приклад для наслідування.
Змінюйте оточення, а не дитину
Краще тримати цінні, крихкі та небезпечні предмети у недоступних для дітей місцях, аніж потім
карати дітей за їхню природну цікавість.
Висловлюйте свої бажання позитивно
Кажіть дітям, чого ви від них очікуєте, замість того, чого ви НЕ бажаєте.
Висувайте реальні вимоги
Запитуйте себе, чи відповідають Ваші вимоги віку дитини, ситуації, в якій вона опинилася. Ви маєте
бути більш терпимими до маленьких та хворих дітей.
Не надавайте надто великого значення заохоченням і покаранням
В міру дорослішання дитини покарання і заохочення стають все менш результативними.
Пояснюйте причину, яка впливає на Ваше рішення. Прагніть до компромісу у спілкуванні зі старшими
дітьми, а з меншими - використовуйте тактику переключення уваги.
Обирайте виховання без побиття та крику
На початку це може здаватися результативним, однак незабаром виявиться: щоразу Ви змушені
бити все з більшою силою, щоб досягти бажаного результату. Крик або постійні докори є також
шкідливими та можуть призвести до тривалих проблем емоційного характеру.
Покарання не допомагають дитині виробити навички самоконтролю і поваги до інших. Пам'ятайте,
коли дитина дістала ляпас, вона стає надто сердитою, знервованою та збудженою, тому не може
зрозуміти, за що і чому її покарано.
Допомагайте дітям вести себе краще, даючи їм вибір
Не сперечайтеся з дітьми про справи, які не мають великого значення. Дозволяйте їм зробити
вибір: нехай вони самі вирішують, у що одягатися (з їхнього гардеробу) чи що їсти (з усього того, що ви
поставили на стіл) . Це попередить прояви образи та непокори з боку дитини. Вона не дорікатиме, що Ви
її постійно контролюєте.
Прислуховуйтесь до того, що говорить Ваша дитина
Цікавтеся тим, що вона робить і відчуває, з ким товаришує.
І головне - пам'ятайте, що любов є найважливішою потребою усіх дітей і однією з основних
передумов позитивної поведінки дитини.
Взято з інтернету: http://www.svatovo.ws/stati
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Реймська Євангелія
наймолодшій доньці Анні, яка має тепер
виїжджати до тієї далекої Франції як майбутня
дружина французького престолонаступника. В
тому немалому переліку різних видів срібного
й золотого посуду, різноманітного хутра, який
ретельно фіксувався самим Сюр Марн Роже,
одним із перших, як найдорожчий подарунок
Анні, Ярослав Мудрий назвав і тут же передав у
руки доньці Євангелію. Євангелію, написану
зовсім недавно для знаменитої великокняжої
бібліотеки.
Написану
тогочасною
давньоукраїнською мовою. І оправлену в
позолочені прикраси так, як оформлялися тоді
всі рукописні книги при монастирських і
соборних школах переписувачів книжок.

Цей маловідомий
у нашій історії
книжковий
раритет
створений у
першій половині
ХІ століття й тоді
ж вивезений з
України. Назавжди. Але нині нам належить не
стільки шкодувати за ним, скільки пишатися.
Адже книга ця, написана тогочасною мовою
княжого Києва при дворі Ярослава Мудрого,
стала, як це не дивно звучить сьогодні, одною з
найцінніших духовних реліквій…
французького народу. На ній присягалися
згодом французькі королі, цілуючи її сторінки
у пам'ятний день своєї коронації. Книга ця
неодноразово зникала з Франції, а згодом
знову поверталася туди вже в дописаному
іншою мовою вигляді. Книга, про яку так
багато написано наукових досліджень. На
превеликий жаль, іноземними, а не
українськими авторами. Як жаль і те, що в
наших нинішніх підручниках з історії про неї
ще не написано так, як вона цього заслуговує.

Виявляється, цей епізод з фільму — не
вигадана сценаристом чи постановником
художня деталь, а достовірний історичний
факт, який у майбутньому мав цікаву й
неоднозначну інтерпретацію цілого ряду
зарубіжних істориків. На жаль, про цю
унікальну книгу, яка справді дуже часто
цитується в зарубіжних наукових виданнях, в
нашій вітчизняній історичній літературі,
написано надто скупо. Очевидно ж, серед
найголовніших причин — і віддаленість
пам'ятки від України, а тому її малодоступність для сучасних дослідників. Однак
останнім часом у величезних архівних і
книжкових сховищах ученими віднайдено ряд
цікавих документів і свідчень про непросту
долю цієї книги і значення її не лише для
французів, а й для українців.

Книга, яка найбільше цитується за кордоном у
контексті й історії Європи, і зокрема історії
Франції, нині називається Реймська Євангелія.
У Франції її ще називають коронаційною. А має
вона до української історії найбезпосередніше
відношення. Бо пов'язана з іменами і Ярослава
Мудрого, і його знаменитої доньки-красуні
Анни.
Зробимо
невеликий
відступ.
Ще
за
радянських часів якось незаслужено непомітно
пройшов на екранах кінотеатрів фільм про
сиву київську давнину. Називався він "Анна
Ярославна — королева Франції". Увагу багатьох
глядачів привернув один промовистий епізод у
цьому фільмі. Після урочистого прийому на
території Софії Київської високоповажного
посольства з далекої Франції на чолі з
представником короля Генріха І єпископом
Сюр Марн Роже Ярослав Мудрий дає останні
розпорядження щодо посагу своїй

Анна Ярославна привезла подаровану батьком
книгу до невідомої їй Франції 1049, а за
іншими даними — 1050 року. Ця давньоукраїнська Євангелія, як засвідчують багато
зарубіжних дослідників, була написана-таки в
Києві спеціально для Анни, бо її ім'я зазначене
в самому рукописі. І написане, до речі, з одною
літерою "н" — Ана. Саме так розписувалася
згодом Анна Ярославна, ставши королевою
Франції, на всіх важливих документах, що
благословлялися нею.
Написана кирилицею, книга довго нагадувала
мудрій доньці Ярослава Мудрого про її далеку
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4 липня 1902 року болгарський принц
Фердинанд оглядав Євангелію. Напис за 19
вересня 1906 року сповіщає нащадкам, що
книгу оглядали російський цар Микола ІІ та
його дружина Олександра.

Батьківщину на берегах Дніпра. Вона й
присягалася на цій книзі, ставши незабаром
королевою Франції — улюбленою королевою
невідомих досі їй французів. І, може, це з її
доброї легкої руки, покладеної в урочистий
момент коронації на сторінки батькової книги,
наступні королі Франції започаткували цю
традицію — присягу на вірність своєму
народові, засвідчену на привезеній з Києва
Євангелії. Принаймні цей ритуал зафіксований
у королівських хроніках від Франсуа І (1512) до
Людовіка ХVІ (1774).

Остерігаючись, аби ця книга знову не зникла
безслідно, як вже не раз було за історію її
перебування у Франції, паризький переписувач
книг Сильвестр, за матеріальної підтримки
одного небайдужого до французької історії
багатія Жюля Люді переписав її, до того ж, не в
одному примірнику. Пізніше один з таких
переписаних примірників був подарований
російському цареві Миколі І. Цікаво, якою була
доля цього примірника?

Після смерті Анни Ярославни Київська
Євангелія
якийсь
час
зберігалася
в
королівських палатах. Та ось майбутній король
Чехії Карл IV, проводячи свої юнацькі літа у
Франції в 1331-1335 роках, вивозить цю духовну
реліквію до Праги. З добрими намірами, аби
послужилася вона чеському народу, він дарує
книгу одному з бенедиктинських монастирів
своєї столиці. 1135 року її ретельно переписує
один празький монах, додаючи в замітці, що
автором першої частини книги був Святий
Прокіп — ігумен Сазаватського монастиря, що
в Чехії. На думку ряду дослідників, Святий
Прокіп за походженням був з Київської Русі,
народився в Хотові, навчався у Вишгороді.
Друга частина книги вже була дописана
тогочасною чеською мовою.

Приблизно в цей же час давньоукраїнський
текст Реймської Євангелії був перекладений
латинською
мовою.
Архівні
документи
засвідчують, що перекладачі Копітар і Ганка
були удостоєні за цей переклад від Миколи І
ордена святої Анни.
Документально доведеними можна вважати й
факти присяги французьких королів на тексті
цієї книги. Про це, зокрема, занотовано в
архівах Реймського архієпископства, де йдеться
про коронацію таких французьких королів, як
Франц І, Генріх ІІІ, Людовіки ХІІ, ХIV, ХV, ХVІ.
В одному з коронаційних описів, віднайденому французьким дослідником Плішаром,
привертає увагу така замітка в контексті нашої
Євангелії: "На ній, тобто, Євангелії, королі
присягали, доторкаючись рукою та цілуючи її".

Незабаром заново переписана книга, вже з
доданим чеським варіантом, знову опиняється
у Франції, у місті Реймсі (звідси — назва
Євангелії — Реймська), а в 1793 році вона знову
зникає з архівів. По закінченні революції її
віднаходять і з 1799 року вона вже назавжди
прописується в Реймській бібліотеці Карнежі.

І ще один важливий аргумент, який
переконливо засвідчує українське походження
цієї унікальної книги. До речі, на це
неодноразово звертали увагу саме зарубіжні
дослідники Євангелії. Йдеться про кольори
ініціалів, заголовних літер і різноманітних
заставок, якими завжди славилися київські
рукописні шедеври. Нерідко літописці, ченці
чи спеціально підготовлені переписувачі книг
місяцями
працювали
саме
над
цими
художніми елементами, вкладаючи в них свій
талант, свої думки, емоції, переживання. І,
безумовно, мають рацію ті дослідники, які
вважають, що саме в розмальовки і
різноманітні прикраси до своїх книг їхні творці
вкладали передусім своєрідний національний

У різний час відомі у світі знаменитості,
передусім державні діячі, приїжджаючи до
Франції, прагнули якщо не потримати в руках,
то бодай подивитися на цю легендарну книгу.
Свідчення цього — ряд написів, залишених на
сторінках книги різними іменитими особами.
Так, перший напис, зроблений на другій
сторінці обкладинки, де французькою мовою
зазначається, що 26 і 27 червня 1717 року віцеканцлер російського царя Петра І з почтом
прочитали першу сторінку Євангелії і заявили,
що вона написана їхньою мовою, другу
частину, чеську, не знали, як прочитати. На
другій, внутрішній, обкладинці занотовано, що
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код
свого
народу,
особливості
світосприйняття й мислення.

черзі була Софія Київська. Тільки застережна
нота французького уряду, який нагадував
Кремлю про велику королеву Франції Анну
Ярославну і пам'ять про неї, яку зберігає
справжній шедевр світової культури —
споруджена Ярославом Софія.

його

Так, у художньому оформленні Реймської
Євангелії, як й інших наших давніх книг,
переважають синій, жовтий і малиновий
кольори. Це ті барви, які були на прапорах
Київської держави, а відтак і козацької
України.

Безумовно, ґрунтовне вивчення і справедливе з історичного й наукового боку
утвердження цієї пам'ятки серед найвагоміших набутків української культури ще
попереду, як і повернення її в Україну шляхом
перевидання факсимільним способом. Останнє
французи вже давно зробили. Переписаний
празьким монахом 1395 року з київського
оригіналу рукописний примірник Реймської
Євангелії, як і раніше, зберігається у
спеціально
виготовленому
вогнетривкому
сейфі за сімома замками в місті коронації Анни
Ярославни — Реймсі, а факсимільна копія — в
Парижі, у відділі рукописів Паризької
національної бібліотеки. Отож, вона є
доступною сьогодні й для українських
дослідників, і для тих високо-посадових
чиновників, від патріотизму і волі яких
залежатиме вирішення на міждержавному
рівні питання про повернення Євангелії в
перевиданому вигляді до своєї Батьківщини.

Хто тільки не "присвоював" собі Реймську
Євангелію, синьо-жовті й червоні кольори якої
на ініціалах та заставках, як і словниковий ряд
(неділя, третю годину, по правді вам, ідіте і ви
в
виноградники
мої)
не
можуть
не
переконувати в її українському корінні: і чехи, і
словаки, і греки, і навіть… росіяни. Та й серед
самих українців, як зазвичай, і в інших
принципових питаннях нашої історії, також не
було та й досі немає єдиної думки.
Уважно вчитуючись в окремі сторінки нашої
історії, нерідко приходиш до висновку, яке
несподіване продовження мають окремі її події
і факти, в якому тісному взаємозв'язку з
нинішніми подіями вони часом перебувають,
як впливають на них. Логічно випливає в
контексті цієї розповіді таке твердження. У
тому, що одна з найвеличніших святинь
українського народу — Софійський собор —
зберігся до наших днів, ми передусім маємо
завдячувати і доньці Ярослава Мудрого Анні, і
привезеній нею до далекої Франції батьковій
Євангелії.

Ось такі вони, круті віражі української історії,
пов'язані з долею однієї із сотень наших
перших рукописних книг, покритих таємничим
серпанком не лише української, а й
європейської історії.

Пересопницька Євангелія.

Щоб пояснити цю думку, варто бодай
фрагментарно згадати ще один факт нашої
історії — вже недавньої, радянської. Середина
30-х років. У зв'язку з планами сталінського
керівництва перенести столицю радянської
України з Харкова на береги Дніпра у високих
чиновницьких
кабінетах
Москви
обговорюється проект забудови урядового
майдану
Києва,
який
передбачалося
розмістити між Володимирською гіркою і
Золотими воротами. Великим півколом тут мав
постати масивний будинок урядових і
партійних органів (частина реалізованого
проекту —нинішнє приміщення Міністерства
закордонних справ). Все, що стояло на шляху
здійснення
цього
проекту,
мало
бути
знищеним. Першим злетів у повітря Михайлівський золотоверхий собор, наступною на

Неповторною
пам'яткою
вітчизняної
культури,
вершиною
українського
рукописного
мистецтва
вважається
Пересопницька
Євангелія. Це
перший із
відомих нам
повний
переклад Чотириєвангелій тогочасною
українською літературною мовою.
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оздобленням рукопису трудився небуденний
майстер свого часу, до якого далеко іншим, що
залишили свій слід у мистецтві Євангелій та
інших рукописів ХVІ ст".

Робота над створенням книги розпочалася 15
серпня 1556 року у Троїцькому монастирі в селі
Двірець на Хмельниччині, закінчилася 29
серпня 1561 року в Пересопницькому
Пречистенському монастирі, що в колишньому
давньоруському місті Пересопниця (тепер село
на Рівненщині).

Значення Пересопницької Євангелії лежить і
в мовній площині. Книга є наочним свідком
активного вживання української мови в нашій
церкві вже в середині ХVІ століття, на чому з
ідеологічних
міркувань
раніше
не
наголошувалося. Словникові, граматичні й
синтаксичні особливості видання дають
підстави говорити про високий рівень
розвиненості народної мови на ту пору і про
активне використання її у книжному стилі.
Власне, мова цієї книги дуже наближена до
простої народної мови, лише з певним
домішком церковнослов'янських і польських
слів. Простежимо лише за вибірковим рядом
суто українських слів, взятих, скажімо, з
Євангелії від Луки: аби, аж поки, але, бо,
болячка, будувати, ворог, врядник, глек,
година, громадити, дах, докучати, досить,
жадати, забороняти, засоромитися, копа,
криниця, лічба, мовити, мусимо, надто, нехай,
ніколи, отож, пекло, позичати, помста, рута,
рядно, сором, стежка, стодола, торба, тиждень,
челядь, чинити, шкода. Це лише частина слів,
які не властиві, скажімо, мові російській.

Перекладачем Святого Письма мовою свого
народу був архімандрит Пересопницького
монастиря Григорій — високоосвічена на той
час людина, яка володіла кількома мовами.
Про це чітко зазначено в післямові до цієї
книги: "Тиї книгі чтири єуангелистове соут
оустроєни кротким смиренним і боголюбивим
єромонахом
Григориєм,
Архимандритом
Пересопницким, силою Божією і поспішеннєм
святого духа, і моленієм святия Владичницица
нашея Богородици".
Писар Євангелії Михайло Васильович, "син
протопопа Саноцького", походив з галицького
містечка
Сянок
—
відомого
осередку
української
книжкової
писемності.
"Благовірною і христолюбивою" фундаторкою
цього справжнього літературного і мистецького
шедевру стала, як зазначається в рукописі,
княгиня Анастасія Заславська-Гольшанська —
волинська поміщиця, яка спричинилася до
активного
опору
частини
православних
культурно-освітніх діячів краю войовничому
католицизмові.

Надзвичайно цікава і драматична доля цієї
пам'ятки. Після передачі князем Миколою
Черторийським Пересопницького монастиря
1630 року єзуїтам, православні монахи
покинули його, захопивши й цю святиню.
Якимось дивом вона потрапила до рук
гетьмана Івана Мазепи. 1701 року він дарує її
Переяславському кафедральному собору, про
що засвідчує напис на кількох початкових
аркушах. Після заборони московською владою
відправи богослужб українською мовою цей
примірник
книги
було
передано
Переяславській
семінарії,
згодом
—
Полтавському єпархіальному музею, де й
зберігався до 1941 року. Після війни книга
потрапила до музейних фондів КиєвоПечерської лаври. Нині зберігається в
Центральній науковій бібліотеці ім. В. Вернадського НАН України.
У новітню
українську історію започатковано традицію
присягати на цій книзі новообраним
президентам Української держави.

Текст складається з чотирьох послідовно
розміщених Євангелій — від Матвія, Марка,
Луки, Іоанна. Кожній з Євангелій передує
детальний покажчик його основних частин.
Наприкінці книги вміщено велику післямову, а
також покажчик читання за місяцями. Має
вона 960 пергаментних сторінок, обкладинку
склали обрамлені в зелений оксамит дубові
дошки. Книга написана графічно виразним і
естетично привабливим почерком, який
нагадує пізній устав. Особлива художня
вартість видання — мініатюри, заставки,
ініціали, які по праву можна вважати гордістю
українського Ренесансу. Саме на неповторне
художнє оформлення рукопису звернув свого
часу увагу академік В. Перетц: "Вишуканість
малюнка в стилі Відродження, яка ще не
вульгаризована
малодосвідченими
рисувальниками, різноманітність, свіжість і
міцність фарб вказують на те, що над художнім
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скіфи-орачі, пов’язані своїм походженням із
місцевими племенами попереднього часу, та,
ймовірно, становили собою одну з ланок
Скіфія – перше
розвитку протослов’янської людності, а також
ранньополітичне
андрофаги, неври, меланхлени, будини,
об’єднання на території
гелони тощо. На сході зі Скіфією межували
України, що було
савромати, її західними сусідами були фракійці
створене скіфами –
та агатирси.
кочовим іраномовним
народом, який просунувся
Одним із перших випробувань цього
зі східних районів Євразії
етнополітичного об’єднання стала боротьба з
на південь Східної Європи
навалою перського царя
на початку VII ст. до н.е.
Дарія І, яку очолили скіфи під проводом царя
та оволодів колишньою
Ідантирса. Поразка персів принесла скіфам
землею кіммерійців.
славу непереможних та консолідувала Скіфію,
Немає сумніву, що
її найвищий розквіт, яскравим уособленням
частина останніх, споріднених зі скіфами мовою та
котрого й досі є велетенські степові «піраміди»
способом життя, також увійшла до скіфської
скіфських володарів – Чортомлик, Огуз,
спільноти.
Олександропольський курган, Солоха та
кургани вищої скіфської аристократії – Товста
У давньосхідних писемних джерелах перші згадки
та Гайманова могили, Бердянський,
про скіфів датуються 70-ми роками VII ст. до н.е.,
Мелітопольський, Цимбалка, Куль-Оба тощо,
коли вони розпочали воєнні походи до країн Малої
припав на IV ст. до н.е. Яскравою особистістю
та Передньої Азії. Згодом скіфи дійшли до кордонів
того часу був цар Атей, який на західних
Єгипту та досягли військово-політичної гегемонії на
кордонах Скіфії вів уперту боротьбу з
більшості території Близького Сходу. Після
державою Філіппа Македонського.
закінчення походів на початку VI ст. до н.е. центром
скіфської активності стало Північне Причорномор’я.
Безумовно, в межах скіфської держави
З часом тут постала так звана Велика Скіфія.
відбувалися складні етнооб’єднувальні
процеси, що відбилося в поширенні на її
За розповіддю «батька історії» Геродота (IV, 101), «у
території єдиної культури. Виразними її
Скіфії – оскільки вона має чотирикутну форму, а дві
складниками були озброєння воїна-вершника
сторони доходять до моря, – усі сторони рівні за
й спорядження бойового коня, так званий
своїми розмірами: й та, що йде в середину країни, й
скіфський звіриний стиль декоративнота, що простягається уздовж моря. Бо від Істра
прикладного мистецтва, єдиний поховальний
(Дунаю) до Борисфена (Дніпра) – десять днів
ритуал, вшанування богів скіфського пантеону.
дороги, від Борисфена до Меотійського озера
(Азовського моря) – іще десять; і від моря в глиб
Проте на початку ІІІ ст. до н.е. скіфська
країни, до меланхленів, які живуть вище скіфів, –
держава раптово занепала, про що свідчить
двадцять днів дороги».
відсутність скіфських курганів того часу.
Причини цього явища остаточно нез’ясовані.
Цей величезний квадрат, твердить Геродот, був
Можливо, подіяли кілька чинників –
заселений численними народами, чільне місце серед
екологічно-кліматичний, економічний та
яких посідали власне скіфи, які мешкали на території
політичний. Згодом панівне становище у
Степу, очолювані царськими скіфами. На пониззі
степах Північного Причорномор’я посіли
Дніпра та Південного Бугу вчені локалізують плем’я
племена близьких скіфам, за мовою,
калліпідів (елліно-скіфів), а дещо північніше –
кочівників-сарматів. Окремі осередки скіфів
алазонів. У Лісостепу, де найвизначнішими
(так звані Малі Скіфії) збереглися лише в
пам’ятками є Більське, Мотронинське,
Добруджі, на пониззі Дніпра та в Криму, де в
Трахтемирівське та Немирівське городища, жили
II ст. до н.е. виникла міцна пізньоскіфська

Велика Скіфія
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держава, що здійснювала активну та войовничу
людей. «Великий єси, Господи, і дивні
політику, намагаючись поширити свій вплив на
діла твої! Праведно сказано: Вчора був
сусідні території. Зокрема, втіленням такої лінії була
шанований людьми, а сьогодні
діяльність царів Скілура та Палака. Населення Малих
Скіфій у Криму та Нижньому Подніпров’ї було
зневажений». І коли тягли Перуна до
неоднорідним і складалося не тільки з нащадків
Дніпра, оплакували його невірні люди,
кочових скіфів, а й з представників інших племен,
зокрема сарматів.
бо ще не прийняли хрещення. І,
Одначе, найголовнішою відмінністю пізніх скіфів
від їхніх попередників було те, що вони полишили
кочовий спосіб життя та перейшли до осілого
землеробського й скотарського господарювання.
Про це свідчать поселення та городища, зокрема
Золота Балка на пониззі Дніпра, а також численні
пізньоскіфські пам’ятки Криму, насамперед столиця
Кримської Скіфії Неаполь Скіфський (на території
сучасного Сімферополя).
Остаточно скіфи зникли з історичної арени у ІІІ –
ІV ст. н.е. у вирі бурхливих подій Великого
переселення народів. Проте пам’ять про них
зберігалася ще тривалий час, і в писемних джерелах
доби середньовіччя територію Північного
Причорномор’я часом називали Скіфією або
Великою Скуфією. Вплинула культура скіфів і на
формування культур пізніших мешканців цих
земель. Зокрема, трансформовані елементи
скіфського звіриного стилю простежуються не
тільки в декоративному мистецтві Київської Русі, а й
у сучасному українському прикладному мистецтві.
В’ячеслав МУРЗІН,
доктор історичних наук

ПРО ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Літописна оповідь

Володимир віддав Корсунь грекам як віно за
царицю, а сам повернувся в Київ. І коли
прийшов, повелів звергнути всіх кумирів:
одних порубати, а других попалити.
Перуна ж повелів прив’язати коневі до
хвоста і волочити з гори Боричевим
узвозом на Ручай, а дванадцять мужів
приставив бити його жезлами. І робили це
не тому, що дерево може відчувати, а для
наруги, щоб істукан прийняв відплату від
30

притягнувши, вкинули його в Дніпро.
І приставив Володимир (до нього
людей), кажучи: «Якщо де пристане,
то відпихайте його від берега, аж доки
не пройде пороги, тоді залишите
його». Вони ж виконали, як було
звелено. І коли пустили Перуна і
пройшов він через пороги, викинув
його вітер на рінь, що й до сьогодні
називається Перунова рінь. Після
цього Володимир послав своїх
посланців по всьому городу сказати:
«Якщо завтра хто-небудь не буде на
річці: чи багатий, чи вбогий, чи
жебрак, а чи раб, — той буде ворог
мій». І, почувши це, люди йшли з
радістю, раділи і говорили: «Якби це
не було добре, не прийняли б його
князь і бояри». Ранком зійшов
Володимир із царициними і
корсунськими священниками до
Дніпра, і зійшлось людей без ліку: і
ввійшли всі в воду, і стояли в ній по
шию, а другі — до грудей, малі біля
берега, інші тримали дітей на руках,
дорослі бродили, а священники стояли
і творили молитву. І було видно
радість велику на небі і на землі:
стільки душ врятованих!
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СИН ПОЛИНОВИХ СТЕПІВ

"Мене не люблять, бо люблю Вітчизну вірно я свою..."
Мчить життя невимовно хутко
Ми — плавці на його бистрині.
Хустка мамина, чорна хустка Тільки й світла мені у вікні.
Надихає мене на спокій
І полегшує ношу важку.
І живу і пишу я, допоки
Вірне серце цьому маяку.
…Мамо, мамо, побудь зі мною!
В одинокій тривозі стою.
Назавжди вже мороз сивиною
Побілив чорну хустку твою.
А. Корінь

М.К. Смоленчук (1927-1993)
"Степ — його доля і його пісня. Тут йому вільно
дихається, добре думається. Недарма Г. Нудьга в
дарчому написі на збірці чумацьких пісень
назвав його "сином і поетом степу".
У степовому Бобринці, що на Кіровоградщині,
він народився 3 липня 1927 року. В його творах
знайдемо чимало яскравих описів степу з його
вражаючим безмежжям, де багато сонця і обмаль
води, де впродовж віків численні орди валами
накочувалися на рідну землю, а наші предки
близькі і далекі героїчно обороняли її від
нападників. Навіть на Смоленчуковому городі
побачите полиновий куточок, міцний запах
якого, наче чарівне євшан-зілля, тривожною
радістю обвіває душу й викликає в уяві образ
степу (Літ. Україна.— 1987.— 9 липня).
Про дитинство майбутнього письменника
відомості вкрай скупі. Ні він сам, ні його друзі
про це не пишуть. Можна лише здогадуватись,
яким могло бути те дитинство, що припало на
нелегкі в долі нашого народу 30-ті, і обірвалося
дочасно на початку великої війни…
була
Першим
великим
випробуванням
вимушена розлука з Батьківщиною. За скупими
рядками архівного документа — трагедія юної
душі, яку, як молоде деревце, вирвали із рідної
землі і кинули на чужинецький кам'янистий
грунт, де вона відчайдушно бореться за право
жити.
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"Я, Смоленчук Микола Кузьмич, 1927 року
народження, був вигнаний до Німеччини 2
березня 1944 року за 14 днів до приходу
наших військ в містечко Бобринець
Кіровоградської області, де я знаходився на
окупованій території. В Німеччині спочатку
працював на бауерів у селі Шенштедт
поблизу Лангензальце (Тюрінгія). Восени я
потрапив у штрафтабір "Рай-Арбайт-Дінс"
(табір
трудової
повинності)
на
Голландському кордоні, де пробув до
березня 1945 року. Звідси втік після того, як
табір (під час обстрілу) був спалений і нас
розвезли по бауерах. Пройшов Вестфалію і
землю
Кассель.
Був
звільнений
американськими військами поблизу
м. Мюльгаузен. Кілька місяців там я
перебував у таборі для переміщених осіб.
Про
все
це
описано
мною
в
автобіографічному романі "Сиве покоління".
Повернувся. Бо кликала до себе рідна земля,
пропахлі полином степи. Та негостинно
зустріла вона сина з далеких доріг. Довелося
ще кілька років терпіти знущання й
приниження, каторжно працювати на Уралі
"спокутуючи" неіснуючу вину. Мабуть мав
при собі (бодай у спогадах) гілочку степового
євшану, бо втік голий і босий на Україну, у
рідні сонячні степи… Так народна пам'ять
про татаро-турецьку неволю, про тяжку тугу
за "тихими водами", за "ясними зорями"

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА
_____________________________________________________________________________________
обізвалась і в його особистій долі, а відтак і в
його творчості.
Мав уроджений потяг до прекрасного, любив
землю, отож і мріяв зробити її ще кращою. Хотів
прикрашати її садами. Обрав собі фах агрономасадівника і в 1950 році закінчив Бобринецький
сільськогосподарський
технікум.
Та
доля
розпорядилася інакше. Літературний хист, який
доти дрімав і чекав свого часу продиктував
крутий поворот у біографії. М. Смоленчук стає
студентом
філологічного
факультету
Кіровоградського педінституту. Ще будучи
студентом, захопився краєзнавством.
Щасливим і плідним для М. Смоленчука
виявився 1971 рік. У Києві виходить його
краєзнавча монографія "М. Кропивницький і
його рідний край" в Одесі він захищає
кандидатську дисертацію на основі знайдених
матеріалів, де по-новому висвітлено життя і
діяльність М. Кропивницького до виходу на
професійну сцену.
Проте рік, що приніс письменникові стільки
радості,
закінчився
дуже
сумно.
Після
славнозвісної відлиги крижаний вітер на диво
швидко досяг Кіровограда.
Початок 70-х років — це третя хвиля боротьби з
українською інтелігенцією. 15 грудня 1971 року
у своєму виступі тодішній голова Спілки
письменників України Ю. Смолич сказав: "І в
нашому
українському
середовищі
є
націоналісти". Це був сигнал… В січні
наступного року в Києві почнуться арешти
шістдесятників, а в Кіровограді того ж 15 грудня
первинна організація педінституту виключила з
партії
М. Смоленчука.
За
буржуазний
націоналізм, який полягав у перевезенні
рукопису
І. Дзюби
"Інтернаціоналізм
чи
русифікація" з Києва до Кіровограда. Атмосфера
була гнітюча. Стежили за кожним кроком. У
педінституті,
розсаднику
крамоли
й
примітивного мислення, було дві ланки
стеження за викладачами і студентами: по лінії
КДБ і по лінії керівництва…
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Того ж дня виключення підтвердили у
парткомісії міськкому партії, але вже з іншим
формулюванням, оскільки у перевезенні
рукопису не було ніякого криміналу, а
звинувачувати в поширенні підстав не було.
В кінці травня на бюро міськкому вчинили
судилище. Формулювання: виключити за
"неискренность перед партией". Це вже було
серйозне
звинувачення,
але
щодо
М. Смоленчука,
як
багатьох
інших
шістдесятників, воно було несправедливим.
Бо вони тоді, як ніхто інший вірили у
чистоту і святість комуністичних ідеалів,
більше того, намагались їх захистити. Тому
М. Смоленчук подає апеляцію, яка була
відхилена в обкомі. Довелося звертатися до
ЦК. М. Смоленчука тоді підтримав Валентин
Шевченко, розвідник з часів воєнних і
післявоєнних, драматург (одну його п'єсу
ставили
кропивничани),
заступник
начальника КДБ в Кіровоградській області,
гнаний, виключений з партії також…У
вересні М. Смоленчука звільняють з роботи.
Спробував улаштуватися садівником, на
завод "Олієкомбінат"… Але як тінь за ним
всюди ходила слава: виключений із партії.
Розіслав заяви в 15 педвузів країни — тиша.
Всі, видно, боялись брати. Аж згодом
отримав десять годин на тиждень у дев'ятій
десятирічці, навчав вечірників. Згодом
прийшла
реабілітація.
Повернули
партквиток. Та не повернули здоров'я. Адже
саме тоді бере початок страшна хвороба, яка
й звела врешті-решт письменника дочасно в
могилу.
Незважаючи на те, що М. Смоленчука було
поновлено в рядах партії, ще десятки років
він чув, за його словами, на своїй потилиці
холодне дихання "залізних феліксів" із
органів держбезпеки. Тож змушений був
залишити свою степову колиску й податися
на Волинь, де чотири роки завідував
кафедрою
української
літератури
у
Луцькому педінституті.
Повернувшись
у
Кіровоград,
М.К. Смоленчук працює "на два фронти" — в
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педінституті зі студентами, а дома — над новими
рукописами.
Хронічна хвороба вперше дала про себе знати у
далекому 1972-му після арештів українських
дисидентів, коли й його, Смоленчука, кликано
було на "розмови" у просторий кабінет будинку
з колонами, потоком на різних рівнів бюро та
зборах виносились питання: про персональну
справу члена партії… І лили бруд, і забирали
партквиток, і позбавляли спокійних ночей, і
термосували серце… За що? За те, що пережив
нелюдські 30-ті у морених голодом і холодом
бобринецьких степах? За те, що забраний
фашистами будувати "фатерлянд", шукав
дорогу на батьківщину, а знайшов каторжну
роботу на Уралі, роки знущання й приниження
— тому утік голий і босий в Україну? За те, що
згодом,
ставши
викладачем
ВУЗу,
письменником, краєзнавцем, переймався долею
свого краю, своєї мови, свого народу?
Система таких не сприймала. Одних карала на
горло тихо, підступно, інших запроторювала за
грати й у психлікарні на роки-десятиліття, ще
інших силувала до повільного згасання. Він
пережив це, хоч і був, як усі творчі натури, дуже
вразливий, але всі ті хвилювання не пройшли
безслідно і хворобам, які терзали його тіло,
письменник великою мірою зобов'язаний їм…
Тоді, в 70-х вперше лікарі зафіксували у
М. Смоленчука підвищений вміст цукру в крові
— зародок хвороби, яка передчасно, після
тяжких мук, поклала його в могилу.
Микола Кузьмович попри своє недуже здоров'я
подвижно трудився на ниві виховання молоді,
на ниві красного слова. Він багато встиг сказати
про нашу минувщину, про героїв і катів свого
народу
в
романах,
повістях,
лекціях,
публіцистичних
статтях…
Не
все
ще
опубліковане з його письменницьких шухляд. В
останні місяці свого життя жалкував, що не
встигне висповідатись до краю про свою нелегку
добу, тернами устелену дорогу життя…
Він любив життя, радів друзям, тішився своїми
внучатами, сподівався пережити досадну зиму,
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аби милуватися ошатною в цвітінні
білопінному грушею, під якою натхненно
мережились рядки його книг… Був дуже
товариським і комунікабельним. Від різних
людей, із різних міст і сіл тоді ще
Радянського Союзу до нашого земляка
адресувалося багато відомих людей і
літературних критиків, прозаїків, поетів,
драматургів. Ось імена деяких із них:
Ю. Мокрієв,
М. Рильський,
П. Ребро,
А. Дімаров, П. Загребельний, В. Яворівський.
Чимало листів одержував письменник і від
тих людей, чиї імена нічого не говорять
широкому загалу — педагогів, журналістів,
студентів та учнів. Зворушливі спогади про
М.К. Смоленчука публікував його друг
журналіст Г. Поздняк. З листів самого
Миколи Кузьмовича постає людина добра,
чуйна, порядна, чесна, готова прийти на
допомогу за першим покликом.
Письменник намагався відповісти на кожен
лист, незважаючи на зайнятість. У нього
завжди складалися добрі стосунки зі
студентами. Навіть закінчивши інститут,
вони
ще
довго
надсилали
своєму
улюбленому наставнику вітальні листівки із
чудовими і щирими побажаннями…
Микола Кузьмович за складом душі був
романтиком, якого вабили простір, широта,
розмах. А таких молодь любить, за такими
йде.
…Його обожнювали доньки. Це видно з їхніх
листів до батька. В архіві письменника
зберігається чорновик листа доньки Тані
головному редакторові газети "Правда".
(Невідомо, чи був він відправлений адресату)
Таня пише: "мій чудовий батько, мій кумир,
найчесніший,
найблагородніший,
дуже
думаючий і з цієї причини дуже горьований"
і т. п.
Останні роки свого життя письменник дуже
страждав від хвороб. Не можна спокійно
читати рядки його листа товаришеві ще від
студентських літ журналістові Г. Поздняку:
"Дорогий Жора! В мене біда — діабет,
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наділений честю і совістю нашої епохи в 1971 р.,
дав щедрі плоди. За цей рік лежав шість разів в
обласному кардіологічному диспансері з серцем,
а в серпні діабетичний криз розбив мене цілком
— відібрав руки, ноги, зір і слух. Особливо
мучить
якась
діабетична
ангіопатія.
Цілодобовий нестерпний біль, коли ладен на
стіни лізти. Трохи попустило ліву руку, читаю
машинописний текст, хоч в принципі майже
тримісячне вилежування в обласній лікарні,
включаючи барокамери, магніти, майже нічого
не дало. Ніяких інтересів, тільки страх перед
тим, як пережити чергову ніч. Роман встиг
закінчити, передав товаришем до видавництва.
Нічого не бачу…"
Страждало не лише тіло, страждала й душа.
Напередодні 1992 року М. Смоленчук з гіркотою
повідомляє побратимові по студентській лаві:
"Перспектив
ніяких,
особливо
нашому
поколінню, відмираючому. Як і все попереднє
життя — щоденно сиджу за столом, а нащо — не
знаю, бо нікому твоя продукція не треба.
Повість, яка мала побачити світ у ІІ кв. у
видавництві "Промінь", повернута (нема паперу
і коштів, хоч уже й аванс за неї отримав. Роман
надісланий рік тому в "Радянський письменник",
— навіть вістки нема, що одержали, через
тиждень кінчаю першу частину другої книги
"Сивого покоління", але пишу її, щоб чимось
заповнити час…"
Він віддано по-синівськи любив Україну.
Останній рік жив у вимріяній незалежній
державі, переживав, аби не скомпрометувати її
незалежність, але вірив у свій народ, що вже не
підкупити самостійну націю шматком ковбаси
чи спекулятивними обіцянками на тлі нинішніх
труднощів.

зазнавали переслідувань з боку системи.
Найсуттєвішою рисою його людської і
громадянської позиції була любов до своєї
Вітчизни, до рідного краю, до народу,
часткою якого він був.
Особливо яскраво виявилася його позиція
громадянина і патріота у вступному слові на
установчих зборах міської організації Руху.
Письменник був лише гостем на зборах, але і
те, що він виголосив на них розлогу промову,
частину якої опублікувала потім рухівська
газета "Думка" (листопад 1989 № 4), свідчить
про
неабиякий
авторитет
Миколи
Кузьмовича серед місцевої інтелігенції, що
складала значну частину місцевого осередку
НРУ.
Микола Кузьмович до останніх днів свого
життя турбувався про долю своєї країни. Про
це згадують і колеги по письменницькому
цеху, і близькі письменника. Він був одним із
небагатьох людей, яким ніякою мірою не
була властива рабська психологія. У цьому
переконує непримітний на вигляд папірець,
бланк нагородного
листа, на якому
письменник написав: "До 60-річчя мені дали
бланк на одержання грамоти Президії
Верховної Ради УРСР, та я відмовився його
заповнювати, сказавши: "Не хочу одержувати
нагороди від тих, хто мене все життя
переслідував". Вчинок, гідний людини (Зоря.
— 1994. — 9 вересня).

12 січня 1993 року на 66 році життя письменник і
громадський діяч М.К. Смоленчук відійшов у
вічність.
ЙОГО ПОЗИЦІЯ
Його позиція ніколи не була позицією
стороннього спостерігача. Адже ж відомо, що ті,
хто сповідував принцип "моя хата скраю", не
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М. Смоленчук, Е. Козаченко з братами та А.Тобілевичем
на Хуторі "Надія".

Взято з інтернету: http://www.library.kr.ua
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Дорогою ціною
(Скорочений виклад змісту по творові М. Коцюбинського)

Тяжко жилося селянству
в тридцяті роки вісімнадцятого
століття: «Вільний дух народу
ще тлів під попелом неволі».
Той народ не був
звичайнісіньким
господарським волом, якого
вдовольняли тяжка праця й спочинок. Ярмо
наклади на шию дикому турові, який корився
силі, але очі йому від гніву наливалися кров'ю.
Старше покоління ще пам'ятало, як
боролися за людські права, згадувало, як
держали шаблю, обороняючи незалежність.
Відгукувалась ще чаруюча пісня волі в серцях
молоді, яка кликала на бессарабські степи, за
Дунай, туди, де немає пана й панщини. Пани
ж, у свою чергу, обороняли свої права на
«живий робочий інвентар — хлопа», який
приносив незмірені скарби, обробляючи
українську землю. Зовсім недавно перемогли
пани, задушивши гайдамацьке повстання. Але
хлоп тікав, залишаючи все миле його серцю,
на вільні землі. Там були організовані на
втікачів справжні лови.
На півдні Бессарабії, недалеко от
бистрої ріки Прут, по лівім боці Дунаю, стояло
козацьке військо, що виловлювало нещасних
втікачів. За голову спійманого одержували
плату. Жорстока розправа чекала на шукачів
свободи. Їх оддавали в рекрути, відправляли в
Сибір або назад до пана в неволю. Але,
незважаючи на тяжкі перешкоди, тікали
українські селяни туди, де жевріла надія на
жадану волю, яка діставалася дуже дорогою
ціною.
Розділ І
Пан вирішує парубка Остапа віддати в
рекрути за те, що той бунтує проти нього й
підмовляє до цього селян. «Бунтар...
гайдамака! — кричить пан.— Він мені людей
баламутить». Остап вирішує втекти, про що й
повідомляє коханій Соломії. Тій важко
відпускати парубка й залишатися з осоружним
чоловіком, за якого насильно її
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видали заміж. Та вона
розуміє, що іншого
виходу із скрутного
становища немає.
Остапові треба тікати.
Соломія на човні
перевозить свого любого
на той бік ріки, допомагаючи втекти. Вони
прощаються й розлучаються. Остап ішов
знайомими стежками, де « кожен кущик,
горбок, долинка... — все було йому
знайоме, промовляло до його». Згадує
Остап свого сивого дідуся, колишнього
запорожця, який боровся в Умані з панами.
Від діда змалку хлопець чув розповіді про
славне минуле, про волю, про Січ. Тому
Остап, вихований у давніх традиціях, і
здіймав річ про те, що треба звільнитись
від панського ярма. Але ніхто його не
підтримав.
Пан катував старого діда, силком
віддав Соломію за свого хурмана,
одібравши дівчину в Остапа, а самого
Остапа вирішив оббілувати й оддати в
солдати. Так ішов парубок, а думки його
сягали в далеке майбутнє. Мріяв він про
Січ за Дунаєм, про козацтво, про те, як
разом із товаришами поїде на Уманщину
визволяти народ з неволі, як забере
Соломію, потішить діда на старість.
Але ось хтось замаячив на шляху.
Остап хотів звернути з дороги, та його
покликали. Наздоганяв Остапа молодий
безвусий парубок. То була Соломія.
Молодиця вирішила йти за коханим,
одягнувши чоловіче вбрання. Тільки коси,
що вибивалися з—під очіпка, видавали
жінку. І вони ножем відкремсали довге
прекрасне волосся, яке чорними пасмами
лягало додолу. Отже, тепер удвох, Остап і
Соломія в парубочій одежі, вирушили в
далеку подорож шукати волі.
Розділ II
Остап і Соломія дісталися лівого
берега Дунаю, опинилися серед маси
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Соломія намостила йому ложе з очерету й
втікачів. Була глибока осінь. Люди з дітьми,
пішла сама шукати вірної дороги, щоби
немічними, старими ховалися в мороці від
вибратись із плавнів. Довго жінка ходила,
козацьких сторожових загонів. Командував
ламала очерет, щоб не загубити своєї
втікачами дід Овсій, який знав години
дороги, але все—таки заблукала. Вона
переправи на той берег. Остап і Соломія
подружилися з Іваном Котигорошком,
хвилювалася за Остапа. їй було прикро, що
парубком невисокого зросту з тоненьким
не може допомогти пораненому, що не
голосом. Він став вірним товаришем цій
може витягти його з плавнів.
незвичайній парі.
З відчаю Соломія розплакалась, а
Настав час втікачам вирушати в дорогу.
потім заснула. Прокинувшись, вирішила
йти просто вперед. В тому ж напрямку,
Підійшли до самої річки й поховалися в
куди йшла Соломія, рухалося дуже багато
комиші. Довго чекали перевозу. Аж ось
звірини. В повітрі стало тепло й душно. І
прибули човни. І тільки люди почали до них
підходити, як їх помітив сторожовий козак. Він
тут Соломія помітила червоні хмари вгорі й
вистрілив із рушниці, подаючи сигнал своїм.
зрозуміла, що то горять плавні.
Сторожові почали хапати втікачів, усе збилося,
Гарячка палила Остапа. Він марив,
змішалося... Хтось ухопив Соломію, але Остап
кликав дідуся, який
відбив її.
приходив втішити онука.
Коли хворий одкривав очі,
Човни швидко відпливали, і тільки
дідусь зникав, а коли
Котигорошок благаючим голосом гукав Остапа
закривав — з'являвся
й Соломію. Остап і Соломія тікали через
знову. Надвечір Остап
темряву й очерет. Вони вирішили податися до
почав хвилюватися. Де
одноокого мірошника Якима, який хвалився,
ділася Соломія? Чому вона
що знає, як можна переправитись до
не приходить? Адже вона
Туреччини.
План мельника був дуже простим:
знає, що йому важко, що
зв'язати невеличкий пліт, який витримав би
він не годен вибратися із
двох людей. Соломія одразу ж почала
цих нетрів. А може, вона
його покинула?... Вночі йому стало гірше.
майструвати цей пліт. Невдовзі він був
Його тіпала пропасниця, палила гарячка.
готовий. Втікачі попливли вночі через Прут. Їх
Удосвіта Остап почув, що біля нього стоїть
несло серединою річки, поки парубкові не
жива істота. То був вовк. Остап відганяв
пощастило зачепитись за вербу. Обоє вилізли з
тварину, бризкаючи в морду звіра водою.
води на чужу землю. «Дивне почуття обхопило
Вовк жалібно завив, клацнув зубами й щез
Остапові груди: замість радості — сильне
обурення стрепенуло його істоту». І він
в комишах.
викрикнув прокляття тій землі, яка принесла
Остап слабнув. Він марив, відчував,
що вмирає, але перемогла воля до життя.
стільки страждань. На тому березі москаль
Остап зсунувся з свого ложа й поповз.
почув Остапів голос і навмання бахнув з
Нарешті він почув над собою Соломіїн
рушниці, випадково влучивши хлопцеві в
голос і втратив свідомість.
груди.
Розділ III

Розділ IV

Соломія тягла за собою пораненого
Остапа. Вони йшли доти, поки Остап не
знесилив. Тоді молодиця перев'язала коханому
рану. Остап слабнув, він не міг далі йти через
плавні. Сохло в горлі, постійно хотілося пити.
Соломія довела пораненого до озерця з чистою
водою, напоїла. Вони почали помалу
пересуватися далі. Остапа палила гарячка.

Соломія вибігає із плавнів і
натрапляє на циганське поселення. Вона
забігає до хати, де живе циганська сім'я і
благає допомогти врятувати пораненого.
Разом із циганами Соломія виносить
Остапа з плавнів. У циганській хаті
молодята знаходять тимчасовий
порятунок. Стара циганка доглядає Остапа,
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як рідного сина, лікуючи його відварами з
Жінка підмовляє Котигорошка відбити в
різного зілля й козячим молоком. Молодій
турків коханого, маючи свій план. На
циганці Маріуці подобався молодий Остап.
другий день, ледве розвиднілось,
Надто часто вона поглядала на парубка.
озброєний Котигорошок із Соломією сіли в
Одного разу навіть побилася з—за цього із
човен і стали чекати. Через деякий час
своїм чоловіком Раду.
з'явилася купка людей, що лагодилися
Старий циган Пца й молодий Раду
перепливати Дунай. Серед них Соломія
зникали вночі й поверталися вранці. Днями
впізнала Остапа й почала співати своїм
вони спали. Остап помітив, що приводили
сильним голосом,
вони до двору сплутаних коней, тобто
повідомляючи коханого про те, що його
займалися конокрадством. Соломія
їдуть визволяти. Човен втікачів
влаштувалась працювати до багатого
наближався до турецького. Турки слухали
болгарина, приносила гроші, щоб поставити
пісню. Аж ось два човни зіткнулися.
на ноги Остапа. Пца постійно вимагав гроші в
Почалася бійка, стрілянина. Іванові
Соломії. Треба було все терпіти, бо Остап
влучили в живіт. Під вагою його тіла човен
поволі одужував. Через деякий час він почав
перевернувся.
зводитись, навіть спостерігав за циганськими
Холодна вода обпікала тіло Соломії,
танцями й співами, дивуючись, що навіть
колола голками, приводячи дотями. Жінка
помітила, як Остап б'ється в руках двох
«гуляють не по—нашому». Не одобрюючи
циганських нічних заробітків, Остап і Соломія
турків, а третій тримає у руках димучу ще
вирішують покинути злодійське гніздо. Коли
рушницю. Значить, ні вона, ні Іван нікого
Соломія була на роботі, на циганський виселок
не забили... Але зараз їй не до того...
набігли турецькі шовніри й усіх забрали до
Холодна вода бере її в свої обійми, чорна
в'язниці.
глибінь тягне вниз. Соломія відчуває, що
Розділ V
наближається смерть.
«— Остапе!..— з розпукою кличе душа.
Того дня Соломія на базарі зустріла
— Соломіє—є!..— доноситься до неї крик
Івана Котигорошка. Він погладшав, мав
серця.
гарний вигляд. Іван працював наймитом у
— Соломіє!..— чує вона крізь холодну
хвилю, що б'є їй в очі, торкається чола,
заможнього турка. Удвох вони вирішили йти
розплутує коси...»
за Остапом, щоб перевезти його у двір до
болгарина.
Стоїть у далеких бессарабських
Соломія була вражена в саме серце,
степах невеличка хатинка, де варить собі
коли нікого не побачила у циганській хаті. У
убогу вечерю сторож. Цей сивий дід живе
дворі лише блукало маленьке козеня.
сам, розмовляючи з вітром. Вітер кличе
Молодиця й Котигорошок вирішують іти до
його з боку холодного Дунаю голосом
конаку (поліцейського участку), щоб доказати
Соломії. Не соромиться дід показати свій
невинність Остапа. Але старший над
турецькими жовнірами не хоче навіть
«життєпись», що має
вислухати Соломії. Котигорошок радить
на власному тілі. На
підкупити драгомана (перекладача), який
спині — пам'ятка від
служить у поліції. Проте драгоман небагато
пана, між ребрами —
пообіцяв, сказавши, щоб Соломія прийшла
подарунок від
через тиждень, може, випаде нагода побачити
москаля. А половина
чоловіка. «Соломія щодня блукала коло
його душі й серця
конаку — лиха, роздратована, мов голодна
лежить на дні Дунаю й жде, поки
вовчиця».
зустрінеться з другою половиною.
Через тиждень драгоман повідомив її,
що позавтра мають везти Остапа за Дунай.
Отакою «дорогою ціною» було заплачено за
волю.
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Aфоризми
Ліна Костенко

Де воля спить, її ще й приколишуть.

Найкращий вірш не ходить на свободі.

Поразка – це наука. Ніяка перемога так не вчить.

Чи нас Господь почує усіх разом,
коли так просить кожен про своє?

Єдиний, хто не втомлюється, – час.
Самотнім добре – жодної розлуки.

Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.

Я знаю грамоту свободи – її підписують мечі!

Нерівня душ – це гірше, ніж майна!

Всі слова уже були чиїмись.

Держава – держить. Бо вона держава. У неї
скипетр влади у руці.

Кожне покоління вип’є свою чашу. Але чому вони
повинні пити ще й нашу?

З-за ґрат свободу краще видно.

На спіритичних сеансах історії найголосніше говорять
мертві.

Лише народи, явлені у Слові, достойно жити
можуть на землі.

Не бий на сполох в невідлитий дзвін.

Здушили сльози – не виходь на люди. Болить
душа – не виявляй на вид.

Не було епохи для поетів, але були поети для епох!

Ми любимо тих, що знали нас молодими. Їхня
пам’ять – музей коштовностей, які ми колись
розгубили.

Діапазон мети і метушні
Поету мстить в неправедному слові.
Колись були Орфеї, а тепер корифеї.
Податись можна, а подітись – ні.

Адресовані людям вірші – найщиріший у світі
лист.
Страшні слова, коли вони мовчать.

Історія проситься в сни нащадків.
Поет – це медіум історії.

Душа, зруйнована, як Троя, своїх убивць
переживе.

Народ шукає в геніях себе.
Що доля нелегка, – в цім користь і своя є,
Блаженний сон душі мистецтву не сприяє.

О найстрашніше з літочислень – війна війною
до війни!

Те, що вчора було прогресом, завтра стане
іхтіозавром.

Пішов у смерть – і повернувся в думі, і вже
тепер ніхто його не вб’є.

Яка важка у вічності хода!

Якщо платити злочином за злочин, то як же й
жити... на землі?

Душа пройшла всі стадії печалі –
Тепер уже сміятися пора.

Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на
світі тепло тільки там.

Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть.
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Кіровоградська
область
Кіровоградська область
розташована в центральній частині
України (у межах її території
знаходиться географічний центр
України), у межріччі Дніпра й
Південного Бугу. Межує: на півночі — із Черкаською, на
північному сході — з Полтавською, на сході й південному сході — із Дніпропетровською, на
півдні — з Миколаївською, на південному заході — з Одеською, на заході — з Вінницькою
областями України.
Кіровоградська область створена 10 січня 1939 р. Її площа становить 24,6 тис. кв. км
(4,1% від території України). Чисельність населення — 1183,8 тис. чоловік (2,4% населення
України), у тому числі міське населення — 724,5 тис. чоловік (61,2%), сільське — 459,3 тис.
чоловік (38,8%). Щільність населення — 48,7 чоловік на 1 кв. км.
У регіоні існують досить різноманітні запаси корисних копалин: буре вугілля, горючі
сланці й торф; рудні — залізисті кварцити; нікелево-хромові руди; кілька уранових родовищ,
нерудні — графіт, будівельні й оздоблювальні матеріали. Але всі вони незначні по своїм
обсягам.
Сучасна Кіровоградщина була частиною тієї території, у межах якої на рубежі XV- XVІ
століть зародилося козацтво. Але поява великих населених пунктів зв’язана з серединою
XVІІІ століття, коли на місці нинішнього обласного центру з’явився форт Святої Єлизавети.
1861 р. став знаковим не тільки для Російської Імперії в цілому, але й для
Елисаветграда. Він знову одержує потужні стимули для розвитку міста та прилягаючих
територій. Почався бурхливий ріст чисельності населення, швидкими темпами розвиваються
промисловість і торгівля, інфраструктура. Розвиток сільського господарства призвів до
виникнення виробництва сільськогосподарських машин. Перша Світова війна, революція й
громадянська війна істотно відбилися на житті регіону. В 1939 р. Указом Президії Верховної
Ради СРСР було затверджене подання Президії Верховної Ради УРСР про утворення
Кіровоградської області із центром у місті Кірово з перейменуванням його в Кіровоград.
Ведучими в області є галузі, пов’язані з агропромисловим комплексом, — харчова
промисловість, сільськогосподарське машинобудування й будівельна індустрія. Причому
харчова промисловість (дає близько 45% валової продукції області) представлена 11
цукровими заводами, 5 спиртозаводами, рядом м’ясокомбінатів, маслозаводів і маслоробних
підприємств. У гірській промисловості виділяється видобуток бурого вугілля, уранової руди,
видобуток і переробка графіту. В області розвинута кольорова металургія.
Сільське господарство займає одне із провідних місць в економіці області,
спеціалізуючись на виробництві зерна, цукрового буряка, соняшника, молочно-м’ясному
тваринництві, садівництві.
Основні визначні пам’ятки: державний музей- заповідник І. Тобілевича «Хутір Надія».
Інформація взята з порталу:
http://kirovograd.ukrgold.net
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Хутір Надія - колиска українського театру
У мальовничому куточку Кіровоградщини, що поблизу села Миколаївки Кіровоградського району, є
унікальна степова оаза – хутір Надія. Заповідникмузей «Хутір Надія» є однією з найвизначніших
історико-культурних пам’яток України. Садибу було
засновано визначним українським драматургом,
актором, театральним та громадським діячем Іваном
Карповичем Тобілевичем (Карпенком-Карим) на 11
гектарах землі, що дісталася у спадщину його дружині,
Надії Карлівні Тарковській. Саме на спомин про неї
Іван Карпович дав назву хутору.
Спочатку сім’я Тобілевичів вела тут скромне власне
господарство. З того часу і збереглися «Батькова
хата» та стара чумацька криниця.
Після повернення з трирічного політичного заслання навесні 1887 року Іван Карпович оселяється на хуторі й
вирішує перетворити його на мальовничий куточок рідної природи - за його власним висловом «оазис в
степу». Садиба потопає в зелені крислатих дубів, струнких осокорів, ясенів, гледичії, тополь, більшість з яких
нагадують про перебування тут, на гостині у драматурга, корифеїв українського театру Марка
Кропивницького, Марії Заньковецької, Михайла Старицького, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського і
Марії Садовської-Барілотті.
Хутір Надія став творчою лабораторією Івана Тобілевича. Спостерігаючи навколишнє життя, він створив
галерею типових образів у комедіях «Сто тисяч», «Хазяїн», тут же були написані історичні драми «Сава
Чалий», «Гандзя» - всього 11 творів. 1956 року Хутір Надія оголошено державним заповідником-музеєм. У
1982 році, до 100-річчя заснування українського театру корифеїв, відновлено будинок драматурга, що був
зруйнований 1944 року. Напередодні відзначення 150-річного ювілею
драматурга в ньому відкрито нові театрально-літературну і меморіальну
експозиції.
9 вересня 1907 року на карлюженському кладовищі поховано І.Тобілевича
(Карпенка-Карого). На могилі драматурга тривалий час стояли простий дубовий
хрест та лита чавунна плита, на якій викарбовано слова М. Садовського:
«Люди вмирають - ідеї вічні. Серце твоє, налите правдою і любов’ю до рідного
темного люду, полягло поміж ним, а дух величний твій витатиме над ним
вовіки. Коли ж незрячі тепер прозріють - тебе в сім’ї своїй вольній, новій
спом’януть».
У 1958 році на могилі було встановлено надгробний пам’ятник - лабрадоритову
стелу з бронзовим барельєфом і датами життя І.Тобілевича (Карпенка-Карого). Поруч - могили батька, Карпа
Адамовича Тобілевича, матері, Євдокії Зіновіївни, сестри, Марії Карпівни Садовської-Барілотті, молодшого
сина, Юрія Івановича, та ін.
Геніальна родина Тобілевичів багато в чому визначила шляхи розвитку українського театру, доклала зусиль
до національного самоусвідомлення українського народу.
(за матеріалами Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму Кіровоградської ОДА,
а також нариса Леоніда Куценка Стежками хутора "Надія", Кіровоград, 2007 рік)
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Асканія-Нова (біосферний заповідник, Херсонщина)

Цілинний степ „Асканія-Нова” – єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався
плуг, - має велику наукову, культурно-пізнавальну та практичну цінність...
Фрідріх Фальц-Фейн у 1898 році в своєму родовому маєтку за власною ініциативою першим у світі вилучив з
господарського використання ділянку своїх угідь, яка стала праядром теперішнього найбільшого в
Європі (11054 га) заповідного типчаково-ковилового степу.
Заповідний степ складається з трьох масивів: Північний, Південний, Великий Чапельський під, а також
перелогів, де з 1966 року вивчаються процеси відновлення природної рослинності.
Суха мова статистики відмічає зростання тут 478 видів вищих рослин. Але вона не може передати
різноманіття всіх проявів, букету запахів, притаманних лише дикому степу. Наукове означення його досить
просте і коротке: посушливий, кострицево-ковиловий. Та степ постійно змінює своє забарвлення. Загляньте
сюди наприкінці квітня і побачите, як на сірому фоні минулорічної трави яскравими різнобарвними вогниками
горять квіти тюльпанів, ніжною блакиттю манять півники. Розстелить ковила українська свої перисті остюки – і
степ вже хвилюється наче море. Зацвіте льон австрійський – і земля ніби вкриється легким серпанком.
Пройде ще трохи часу – і степ вже нагадує килим.
Переважають багаторічні трави (51 %). До “Червоної книги України”
занесено 13 видів вищих рослин: карагана скіфська, зіркоплідник
частуховидний, ковили українська, Лессінга та волосиста, тюльпани
Шренка і скіфський, волошка Талієва, цибулі Регеля та скіфська,
рябчик шаховий, зозулинець рідкоквітковий, дворядник крейдяний; 3
види грибів, 4 - лишайників. Шість видів квіткових асканійської
автохтонної флори занесені до міжнародних червоних списків.

Тваринний світ
заповідного степу, в
основному, зберіг свою аборигенну фауну, за винятком крупних видів
ссавців та птахів. Тут зустрічаються типові мешканці степового ландшафту:
малий ховрашок, степовий байбак, тушканчик великий, заєць-русак,
мишовидні гризуни, а також середні та дрібні хижаки: звичайна лисиця,
степовий тхір, ласка.

У густому травостої мешкають не менше 1155 видів членистоногих, 7
видів земноводних і плазунів, 18 видів ссавців, в різні пори року
зустрічається більше 270 видів птахів, з яких 107 видів залишаються
на гніздування.
Великий Чапельський під
(4х6 км) - унікальна
депресія, для якої
характерно періодичне
заповнення талою
водою. В найглибшій частині зростають гідрофіти, у тому числі
найрідкісніший вид в Україні - зіркоплідник частуховидний. На цій ділянці
найвищий показник видової насиченості квіткових - 368 видів. Флора поду
налічує також значну кількість ендеміків - 53 види, з них 7 зустрічаються
лише тут, а 8 видів занесені до “Червоної книги України”.
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На території Великого Чапельського поду в умовах, наближених до
природних, утримуються табуни диких копитних з різних континентів.
Тут протягом усього року напіввільно мешкають бізони, сайгаки, лань
європейська, коні Пржевальського, туркменські кулани, благородні
олені, кафрські
буйволи. Влітку сюди
випускають худобу
ватусі, стадо антилоп
канна, гну та нільгау,
зебр та вихідців з
далекої Індії – гаялів.
Ближче до осені в центрі поду збирається велика кількість перелітних
птахів: різні види качок, багатотисячні зграї журавлів, сірих гусей,
куликів.

Великою популярністю користується екскурсія на мікроавтобусі чи в
кінному екіпажі маршрутом, прокладеним територією Великого
Чапельського поду. Екологічна стежка заповідного степу проходить
територією ділянки “Стара” (площа 520 га), де представлені майже всі
характерні типи рослинності та грунтів, чітко простежується екологічний
ряд.
Завдяки цілині зберігається реліктовий фауністичний комплекс. Тут
надійне місце помешкання видів, котрі стали рідкісними або опинилися на
грані зникнення та потрапили на сторінки "Червоної книги України" (6 видів комах, 3-плазунів, 6-птахів, 5-ссавців).
АСКАНІЯ-НОВА
Заповідник знаходиться у Чаплинському районі Херсонської області в смт. Асканія-Нова, за 75 кілометрів від Нової

Каховки. Павліни тут зовсім не бояться людей і ходять прямо під ногами.
Зоопарк заповідника займає площу 61,1 га. Тут розташовані зелені насадження, водойми, зимові приміщення для тварин
та невеликі вольєри, де експонуються копитні і птахи зоопарку.

На малюнках: Зебри. Бізон із своїм дитинчам. Африканська антилопа канна. Її молоко має цілющі властивості. Воно має
від 8 до 14% жирності та містить удвічі більше білка, аніж коров’яче.

Взято з інтернету: http://7chudes.in.ua
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Багатство української мови
Найбільший скарб
народу – це його
мова. Саме мова,
яка віками,
тисячоліттями
складалася,
шліфувалася на землі предків, передавалася з
покоління в покоління, дедалі точніше і повніше
відображаючи душу народу й водночас формуючи
її. Досвід людства упродовж тисячоліть
переконливо доводить, що мова об’єднує народи в
нації й змінює державу. Занепадає мова – зникає і
нація. Коли ж мова стає авторитетною,
перспективною, необхідною і вживається
насамперед національною елітою – сильною і
високорозвиненою стає як нація так і держава.
Мова й школа, мова й наука, мова й церква, мова й
театр, мова й державне врядування, мова й армія –
сфери, де українська мова то утверджувалась, то
відступала під тиском імперської політики.
Нараховують 22 заборони української мови, 8 з
них – у радянський час.
Поглянути на історію свого краю, збагнути роль
рідної мови в утвердженні української державності
дають змогу писемні документи, праці істориків,
етнографів, громадських діячів та лінгвістів.
Ще донедавна панувала офіційна й непорушна
доктрина про давньоруську народність й спільну
для всіх слов’ян мову, внаслідок розпаду яких в
епоху феодальної роздрібненості нібито
утворилися, не раніше XIVст., три
східноднослов’янські народи та їхні мови. На
противагу цьому вчені української діаспори
дотримувались концепції М. Грушевського щодо
витоків української народності з середини
І тисячоліття н.е.
Українська мова була ще до того, як українські
князі (починаючи від Аскольда та Діра) почали
об’єднувати руські землі. Ще в 448 році
візантійський мандрівник та історик Пріск
Палійський записав у таборі гунів три слова: мед,
страва, квас.

На кінець XII ст. українська народність вже
сформувалась й мала дві гілки: галицьковолинську та наддніпрянську.
Коли йдеться про походження української
мови, переважна більшість зацікавлених
сприймає цю проблему як походження
сучасної української літературної мови. Проте
слід пам’ятати, що національна мова
складається з двох самостійних гілок: спільної
для всієї нації літературної мови, відшліфованої
майстрами художнього слова, й мови народної,
яка досить відмінна в різних діалектах.
Щодо походження сучасної української
літературної мови в науці – тут жодних
проблем немає. Загальновідомо, що її
започаткував наприкінці XVIII ст. І.
Котляревський, а основоположником став
Т. Шевченко. Щоб дослідити походження
української мови, слід з’ясувати послідовність,
час і місце виникнення властивих її
фонетичних, граматичних і лексичних рис.
Рубіж ХІ-ХІІ ст. можна умовно визнати часом
завершення формування української мови й
початком нового етапу її історії.
Формування українського народу та його мови
почалося приблизно з середини І тисячоліття
н. е. й розтягнулося на кілька століть. Проте
тим рубежем, від якого українська мова
виступає з усіма характерними мовними
особливостями, що становлять її специфіку,
був приблизно кінець ХІ – початок ХІІ ст.
найдавніша точно датована пам’ятка
українського рукописного мистецтва, яка
збереглася до наших днів, належить до
середини ХІ ст. Це широковідоме в науці
знамените остромирове Євангеліє 1056-1057
рр. шедевр вітчизняної і світової культури
книги, створене у великокняжому скрипторіїї
при Софіївському соборі в Києві. Традиційно
цю пам’ятку прийнято вважати початком
книжкової справи в Україні.
Після запровадження християнства зростає
потреба в богослужбових книгах. При
найбільших храмах, при князівських
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Українська мова є мовою українською народу,
резиденціях формуються бібліотеки і створюються
отже, вона і тільки вона повинна бути рідною
скрипторії. Так, у бібліотеці скрипторію при
для кожного, хто вважає себе приналежним до
соборі Св. Софії вже у 1037 році зберігалося понад
української нації. «Без мови нашої, юначе, й
950 томів літератури різного змісту й призначення.
народу нашого нема» (В.Сосюра).
У 1969 році український археолог С. Висоцький
Історія розпорядилася так, що чимала кількість
виявив на штукатурці ХІ ст. південної стіни
українців як в Україні, так і поза їі межами,
вівтарної частини Михайлівського притвору
зберігаючи свою духовну спорідненість з
Софіївського собору в Києві невідому до того
абетку з 27 літер, подібну до кирилиці. Слід згадати
українською нацією, не мала можливості
також і писемні угоди, укладені київськими
опанувати рідну мову. Щоб уникнуги повної
князями: Олегом(911р.), Ігорем(944р.), і княжною
денаціоналізації – власної і своїх дітей, – ці
Ольгою(956р.) з Візантією.
люди перш за все мають оволодіти
українською мовою як найголовнішим каналом
Отже, ми бачимо, що розвиток і збагачення
зв'язку з рідним народом, його культурою та
української мови почалося з давніх-давен. І в наші
устремліннями.
дні ми можемо пишатись багатством нашої мови.
Рівень розвитку рідної мови відображає рівень
1. Рідна мова.
духовного розвитку нації: словник – це те, що
нація знає про світ, а граматика це те, як вона
Рідною мовою належить уважати мову своєї нації,
про цей світ говорить.
мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з
попередніми поколіннями, їх духовними
2. Мова – це серце нації.
надбаннями. «До основних кваліфікаційних
якостей громадянина входить активне володіння
Мова – це серце нації, а нація – це особистість,
рідною мовою» (У. Аммон).
вона має обличчя, свій характер, темперамент,
свою культуру, мораль, честь і гідність, свої
Нормальним є, коли рідну мову діти засвоюють від
святощі, своє минуле, теперішнє і майбутнє.
батьків. Однак специфічні умови існування нашого
Мова – це невичерпна духовна скарбниця, в яку
народу і породжувані ними фактори страху часто
народ безперервно вносить свій досвід, всю
руйнують цей природний у цивілізованому
гаму свого розуму і почуття. Мова – це канва, на
суспільстві процес, а тому в історії України звичні
якій людина вишиває узори свого життя.
випадки, коли до рідної мови значна частина
українців повертається лише у зрілому віці – якщо
Із сивої глибини віків бере початок наша мова.
взагалі повертається .
Шлях її розвитку – це тернистий шлях
боротьби. Багато, дуже багато жорстоких літ і
Про дві рідні мови можна говорити хіба що
століть пережила наша рідна, наша невмируща
стосовно окремих змішаних сімей, однак наукою
мова, мужньо витерпівши наругу і
зафіксовано, що вже в третьому поколінні тут
найлютніших царських сатрапів та посіпак
залишається одна мова.
шляхетно-панських, і своїх панів та підпанків.
Перетерпіла вона і дикунський циркуляр
Існують нації, складові частини яких користуються
царського міністра Валуєва, який заборонив
різними мовами (наприклад, швейцарці –
друкувати
книги українською мовою, окрім
німецькою, французькою, італійською), є також
творів художніх, і ганебний із най ганебніших
різні нації, що послуговуються однією мовою
Емський указ 1876 року, який зовсім заборонив
(наприклад, іспанською користуються, крім
друкувати книги українською мовою.
іспанців, чілійці, кубинці, аргентинці, мексиканці
та ін.).
Українська мова невіддільна від українського
народу, від його історичного розвитку, від самої
держави, від рідної землі.

Однак це не більше, як виняток, що підтверджує
правило: назва народу і його мови мають той
самий корінь.

Українська мова – мова української нації. В ній
тисячолітня історія нашого народу – історія
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Розмаїте і щедре наше українське слово.
тяжка, кривава, із злетами і падіннями, осяяна
Мабуть, не всім відомо, що на міжнародному
духом свободи та незалежності Української
конкурсі в Парижі в 1934 році воно зайняло
держави, бо ж український народ віками змушений
третє місце після французької та перської мов.
був із зброєю в руках оборонятися і відстоювати
За барвистістю наша мова посіла друге місце.
своє право на вільне життя. Нашою мовою Маруся
Чурай складала пісні, які додавали козакам снаги,
Слово надто багато важить у людському житті.
нею звучали накази славнозвісного полководця і
Воно вмить змінює настрій, робить щасливим
гетьмана П.Сагайдачного, який вів на бій козацькі
або
нещасливим, радісним чи пригніченим.
полки. Це мова запорізьких козаків.
Слово – найтонше доторкання до серця, воно
Українська мова – це мова великого народу,
може стати і ніжною запашною квіткою і
великої культури, нашої історії. Українською
живою
водою, що повертає віру і добро, і
мовою написані невмирущі твори Котляревського і
гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом.
Шевченка, Франка і Лесі Українки, НечуяМудре і добре слово дає радість, нерозумне і
Левицького і Коцюбинського.
зле, необдумане і нетактовне – приносить біду.
Любов до Батьківщини не можлива без любові до
Словом можна вбити і оживити, поранити і
рідного слова. Тільки той може осягти своїм
вилікувати, посіяти тривогу і безнадію ,
одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити,
розумом і серцем красу, велич і могутність
викликати посмішку і сльози, породити віру в
Батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного
людину і заронити зневіру, надихнути на
слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як
працю і скувати сили душі. Зле, невдале,
колискою, як добрим іменем своєї родини.
нетактовне, просто кажучи, нерозумне слово
Людина, яка не любить мови рідної матері, якій
може образити, приголомшити людину.
нічого не промовляє рідне слово – це людина без
роду і племені.
Про українську мову і українське слово можна
Українська мова ввібрала в себе все найкраще,
говорити безкінечно. Століттями гнана і
найніжніше, найвеличніше, наймудріше,
переслідувана все ж існувала вона в піснях і
найблагородніше, найпоетичніше і найболючіше
думках, казках і переказах, гострилася і
– перший голос немовляти, яким воно сповістило
виточувалася в переказах і прислів’ях.
про свою появу на світ, і останній розпачливий
Мова – засіб пізнання світу. Киньте у душу
зойк прощання людини з білим світом, голосний
дитини,
крім слова, його красу, і ви створите те
сміх щасливої дитини і зворушливий плач сироти,
середовище,
у якому проростає свідомість.
невимовний біль чумака в далекій дорозі і тягар
Кожен з нас п'є духовне життя і силу з груді
каторжника на важкій підневільній праці, солодке
рідного слова, бо словом можна пояснити все,
задоволення від творчої праці та побратимської
що нас оточує.
вірності і велике розчарування від холодної
людської байдужості, блакить високого неба і
Мова народу – показнник його свідомості.
золотого сонця пшеничних ланів, сяйво світлого
Вона дзвінкова криниця на середохресній
місяця і ясних зір, багрянець світанкових заграв і
дорозі нашої свідомості. Окрім того, мова – це
срібло цілющо-перлистих рос, могутність
саме життя. Не буде мови – не буде народу; не
бурхливого Дніпра і оспіваного в піснях тихого
буде народу – не буде нації, не буде нації – не
Дунаю, міць столітніх дубів, що символізують силу
буде держави. Відповідно, поки є мова, народ
української нації і мінливо-веселкові переливи
живе, зникає мова – народу немає. Мудрість
хвиль Чорного моря, тихий шепіт шовкових трав і
гласить: відберіть у народу все, і він все може
таємний шум замріяних смерек, красоту
повернути, відберіть мову – і він ніколи вже не
опоетизованої червоної калини та хрещатого
зможе створити її.
зеленого барвінку, гіркоту поневіряння на чужині і
Взято з інтернету:www.refine.org.ua
відчуття піднесеності в молитві до Бога за рід свій,
за Україну, за мир, добро і спокій на всій планеті.
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ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

Вперше назва "Україна" з'явилася наприкінці XII ст. в Іпатіївському літописі у
1187 році у зв'язку зі смертю в Переяславі князя Володимира Глібовича. У
літописі говориться: "...и плакашася по нем всі переяславци... бе бо князь добр и
крепок на рати... и о нем же Украина много постона...". За часів ГалицькоВолинського князівства його землі одержали назву "Україна", яка пізніше, з XVI ст., вживалася в
документах в межах більшості заселених українцями земель, що увійшли до Польщі.
***
Скіфи — народ, що жив на території теперішньої України протягом VII ст. до н.е.—III ст. н.е.
Такого довголіття не знав жодний стародавній народ, що перебував на території нашої
Батьківщини.
***
Перший на території нашої країни "перепис населення" зробив скіфський цар Аріант, прагнучи
полічити кількість своїх підлеглих. Під страхом смертної кари він наказав всім дорослим чоловікам
своєї держави принести по бронзовому вістрю стріли. Їх виявилося так багато, що цар вирішив
спорудити з них собі пам'ятник. Він звелів розплавити вістря і відлити мідну посудину, яку було
встановлено в священній місцевості Єксампеї, десь між Дніпром і Південним Бугом. Посудина ця
вміщувала 600 амфор (щонайменше 6 тис. літрів), а товщина її стінок становила 6 пальців.
***
Виявляється, що прозорим склом на території України користувалися ще скіфи. Такий факт
установлено при розкопках Товстої Могили, де знайшли уламки скляного посуду. До цього
вважалося, що прозоре скло вперше з'явилося в Україні принаймні на 200 років пізніше.
***
Найдавнішими документальними спорудами на території України, збудованими до винаходу
технічних засобів будівництва, є кургани. Це —"піраміди південних степів", як їх називали перші
дослідники XVIII ст. Феномен цих споруд, а, отже, і колосальних витрат непродуктивної праці,
залишається нез'ясованим. Найбільша кількість степових курганів споруджена у ІІІ-ІІ тис. до н.е.
***
Перші кам'яні споруди на Русі відомі ще за язичницьких часів. Однією з таких будівель, згадуваних
літописом, був князівський палац — терем Святослава Ігоревича у Києві.
Найдавнішими свідченнями про існування колісного транспорту є залишки возів, виявлені в
Сторожевій Могилі поблизу Дніпропетровська, на Мелітопольщині та в інших місцях. Як тяглову
силу для них використовували волів. Належать ці знахідки до племен ямської культури
Подніпров'я, які жили наприкінці III — на початку II тис. до н.е.
***
Поняття Україна і Русь є тотожними. Русь — давня назва України із столицею в Києві.
Перша конституція України була створена 1710 року гетьманом України Пилипом Орликом.
***
Відомо, що царський і радянський уряди видавали постанови, укази, циркуляри, розпорядження,
що обмежували, а то й забороняли українську мову, культуру взагалі. Ось роки, в які ці постанови
було видано: 1627, 1672, 1690, 1720, 1755, 1766, 1784, 1786, 1817, 1847, 1863, 1876,1884, 1908,
1914, 1933, 1938,1958, 1978, 1983, 1987.
***
На питання, коли хрестили Русь, більшість відповідає так: 988 року за князювання Володимира
Святославича. При цьому згадуємо пам'ятник князю в Києві над Дніпром, де він навічно застиг у
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височині із хрестом у руці. Але Володимир хрестив Русь вдруге. У нього був попередник — князь
Аскольд. Влітку 860 року за князювання в Києві Аскольда відбувалося хрещення Русі. Що ж сталося
після того? Чому про той факт забули, а Володимирові довелося вдруге хрестити Русь?
822 року Аскольда було вбито. В державі знову запанувало язичництво, бо місце Аскольда на
Київському престолі зайняв князь Олег, язичник. З літописів вилучалися всі згадки про події літа
860 року. Онук Олега — Володимир — вирішив приєднати Русь до християнського світу. Цього разу
нова релігія стала державною. Тому в свідомість наступних поколінь Володимир увійшов першим і
єдиним хрестителем Русі.
***
Найбільша гірська система в Україні — Українські Карпати, які є частиною східних Карпат.
Підносяться вони на заході, у межах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької
областей, і простягаються смугою завдовжки понад 270 км і завширшки 100-110 км. Українські
Карпати — середньовисокі гори, їхня пересічна висота 1000м.
***
Найвища гора України — Говерла в Українських Карпатах в Полонино-Чорногорському масиві, в
межах Закарпатської області; її висота 2061 м над рівнем моря.
***
Найбільшою низовиною є Полісся Українське, що займає крайню північно-західну та північну
території України і є складовою частиною великої Поліської низовини, яка на півночі поєднується з
Білоруським Поліссям. На Заході Українське Полісся складається з найбільш заболоченої його
частини — Волинського та Рівненського Полісся. Висоти даного регіону не перевищують 150-200 м.
***
Найбільшим морем, що омиває Україну, є Чорне море, яке має площу близько 420 тис. кв. км.
Північна частина моря, яка омиває береги України, внаслідок невеликих глибин (80-120 м) та
отримання у літній період теплих річкових вод краще прогрівається, а тому північне узбережжя
моря найбільш заселене. У Чорне море впадають ріки Дунай, Дніпро, Дністер, Південний Буг.
***
Найбільшою річкою України є Дніпро. Із загальної довжини 2201 км на Україну припадає 981 км.
Це третя за довжиною і площею басейну річка Європи (після Волги і Дунаю). Бере початок з
болота Аксеннінський Мох на південних схилах Валдайської височини, впадає у Дніпровський
лиман Чорного моря. Її басейн займає 65% площі України.
***
Найбільшим озером в Україні є Ялпуг (Ялпух) у заплаві Дунаю, в Одеській області. Довжина його
39 км, ширина до 5 км, пересічна глибина 2 м, а площа 149 кв. км. Живиться озеро переважно за
рахунок паводкових вод Дунаю та річок Ялпуг і Карасулак.
Найглибшим озером в Україні є Свитязь в басейні Бугу. Це одне з Шатських озер на Волині.
Довжина його 9,3 км, ширина 8,0 км, площа 24,2 кв. км, максимальна глибина 58,4 км.
***
Найдовша печера в Україні — Оптимістична, що знаходиться в гіпсах Поділля (Тернопільська
область). В ній розвідано і закартографовано 175 км ходів на глибині 20 м. Це одна з найдовших
печер у світі. Поруч, теж в Тернопільській області, розташована друга за довжиною печера
Озерна, довжина її лабіринту 114 км.
***
Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області.
***
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Найбільше перекладений літературний твір — «Заповіт» Т.Г.Шевченка. Його перекладали на 147
мов народів світу.
***
Найчастіше вживаною літерою з українського алфавіту є «п», із якої починається найбільша
кількість слів. «Найпасивнішою», тобто найрідше вживаною буквою українського алфавіту, є «ф».
В українській мові звук, що починається цією літерою, зустрічається тільки у небагатьох
запозичених словах.
***
Найзнаменитішими дітьми можна вважати трьох дочок Я. Мудрого, які стали королевами в різних
країнах. Дочка Анна стала дружиною французького короля Генріха І, а після його смерті управляла
Францією як регентша до повноліття свого сина, короля Філіпа. Про це свідчить багатомовний
напис на її пам'ятнику неподалік від Парижа: «Анна руська—королева французька». Друга дочка
Я.Мудрого була одружена з норвезьким королем Геральдом Сміливим, а третя — з угорським
королем Андрієм.
***
Найстарішою українською щоденною газетою є "Свобода", яка видається вже більше 100 років в
США.
***
Відкриття першої школи в Україні відбулося 988 року. В "Повісті минулих літ" записано, що тоді
Володимир Святославович почав брати у "нарочитая чади", тобто у представників феодальної
верхівки дітей і віддавати їх в "ученье книжное" в Києві.
***
У липні 1907 року український богатир, цирковий борець Терентій Корень дав на арені чикагського
цирку незвичайну виставу: спокійно увійшов до клітки з величезним левом. Хижак блискавично
кинувся на людину, але богатир міцним ривком підняв лева над головою і кинув з силою на пісок.
За кілька секунд лев був мертвий, а борець був нагороджений єдиною в своєму роді медаллю з
написом "Переможцю левів".
***
Серед найчистіших міст переважають ті, що розташовані у Північній Америці. Переможець –
канадське Калгарі з оцінкою 131,7 бала. На другій позиції – Гонолулу, США (130,3). Під третім
номером – Гельсінкі (128,5) – єдине європейське місто у п’ятірці. Далі канадська Оттава (127,2) та
американський Міннеаполіс (125,7).
МАЙЯ ЗАГИНУЛИ ЧЕРЕЗ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Дві так звані золоті
цивілізації минулого
– майя у
Центральній
Америці та династія
Тан у Китаї – на
початку Х століття
загинули через різкі
зміни клімату на
Землі. Так вважають
учені з Німецького національного центру наук про
землю.
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Майя жили на території теперішніх Мексики,
Гондурасу та Гватемали. Вони створили одну із
найпотужніших цивілізацій Америки. Придумали
ієрогліфічне письмо, досягнули високого рівня
знань у математиці, астрономії, медицині. Будували
кам’яні міста, яких сьогодні відомо більш, ніж сто.
Більшість майя загинули в кінці ІХ століття, а не в
ХVІ, як у фільмі «Апокаліпсис» американського
режисера Мела Ґібсона. Ще до завоювання
американського континенту європейцями
залишилася лише частина славетного народу, який
оселився на півострові Юкатан, на півдні Мексики.

ЦІКАВО ЗНАТИ
____________________________________________________________________________________________
Чому майя відкочували туди і чому шістьма століттями
Заскара кілька прадавніх поховань з останками
раніше загинули їхні співвітчизники, учені сперечаються людей, що мали видовжену форму черепа. Реріх
й досі.
вважав, що поховання належать представникам
скіфських племен з Північного Причорномор’я.
Дослідники з Німецького національного центру наук про Згідно зі свідченнями іншого дослідника Ф. Франке,
загадковий народ мінаро, знайдений у Тибетських
землю звернули увагу, що майя загинули приблизно
одночасно з великою цивілізацією на іншому боці Землі горах, має європеоїдне обличчя, русяве волосся та
блакитні очі.
– китайською династією Тан. Вони припустили, що це
1976 року дослідження загадкового народу зробив
сталося через різке потепління. Обидві цивілізації
французький учений-етнограф Мішель Пессель.
розквітли в регіонах, зволоження яких залежало від
Його опис зовнішнього вигляду мінаро дуже
сезонних дощів. У ІХ ст., твердять учені, вологи стало
нагадував опис середньостатичного українця: “У
катастрофічно бракувати сільському господарству як
них (мінаро) було світле волосся, європейський тип
майя, так і китайців. Посуха і призвела до їх занепаду.
обличчя, подовжений прямий ніс. Чоловіки
Такого висновку дійшли, вивчивши мінеральний склад
прикрашали голову квітами, що надавало їм вигляду
дна кількох озер у Китаї та Латинській Америці. І там, і
старіючих хіпі. Жінки на вигляд дуже гарні: світла
там знаходили сполуки, які могли виникнути під час
тривалої посухи.
шкіра, сірі очі, тонкий ніс, гарні коси”. Це одна з
відповідей, чому у статуеток, які знайдено у
Науковці ще не вирішили, чим саме пояснити ці
поселеннях трипільської археологічної культури,
кліматичні зміни. Їх пов’язують з іншим загадковим
такі подовжені та гарні прямі носи. Це доводить
природним явищем в атмосфері та океані, яке існує й
зв’язок трипільців з індоєвропейською спільнотою
сьогодні. Перуанські рибалки називають його Ель-Ніньо, народів і Тибетом.
що в перекладі з іспанської означає «маленький хлопчик».
Не довіряти французькому дослідникові нема
Раз на кілька років у районі тропічного поясу слабшають жодних підстав. М. Пессель навчався в Сорбонні й
вітри-пасати. Холодна вода перестає підійматися з дна, і у Оксфорді, вивчив тибетську мову, організовував та
брав участь у численних наукових розвідках у
східній частині Тихого океану дуже підвищується
найвіддаленіші куточки Гімалайських гір. Тибет і
температура поверхневих вод. Теплу течію й називають
досі не достатньо вивчений археологами, а загадкові
Ель-Ніньо. Через температурні коливання порушується
мінаро — один із малодосліджених народів світу.
циркуляція повітря в атмосфері. У традиційно
посушливих районах починаються паводки, а у вологих – М. Пессель зараховував мінаро до протоаріїв,
виводячи прабатьківщину всіх європейських
посухи.
народів з Гімалаїв. У книзі “Золото мурах”
Зафіксовано, що Ель-Ніньо завдав чимало шкоди
дослідник писав, що у мінаро він бачить “наших”
жителям Латинської Америки у 1891-му, 1925-му, 1941-му, предків, які спустилися з вершин Гімалайських гір і
1953-му, 1957–58-му і 1972–73 роках. До речі, британські
саме з цієї “святої землі” прийшли в Європу. Я
синоптики з Центру Хедлі спрогнозували, що в 2007 році майже переконаний, що ми маємо справу не з
Ель-Ніньо буде дуже потужним. На планеті, яка і так
власне аріями, а з останньої гілкою протоаріїв —
потерпатиме від потепління, буде ще спекотніше. 2007-й, “останніх могікан” Гімалаїв” (М. Пессель).
на думку британських синоптиків, є найтеплішим роком в Схожу версію щодо батьківщини європейців у
історії людства.
Гімалаях розвиває і сучасний дослідник, ученийофтальмолог Ернст Мулдашев. Але якби
французький науковець знав, що саме відкрили
НАЩАДКІВ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
українські археологи у 70-ті роки XX століття під
ТРЕБА ШУКАТИ У ТИБЕТІ
мальовничим українським містечком Уманню,
Наприкінці XX століття світову науку сколихнула
висновки власних досліджень, мабуть, довелося б
сенсація — у районі Західних Гімалаїв (Ладакх), де
переглянути. Відомо, що Ладакх, де і мешкають
сходяться кордони Індії, Пакистану і Китаю, живе
сучасні мінаро, до приходу тибетців був густо
загадковий народ, який за мовою і зовнішнім виглядом
заселений індоєвропейцями. На думку вчених,
належить до індоєвропейців. Назва цього загадкового
проникнення давньоіндійських, арійських племен
народу дрок-па, але науковцям він відомий як ардеркаро,
на північно-західні території Індії датується другою
дарди, мінаро. Згадують про нього батько історії Геродот половиною II тисячоліття до н. е. Саме тоді й
та пізніші античні автори.
занепала та зникла трипільська цивілізація.
Перший, хто зацікавився можливим зв’язком між Тибетом
Взято з інтернету: http://www.slovoprosvity.org.ua
та Європою — Микола Реріх. Він знайшов у районі
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- Скільки місяців у
році?
- питається учитель малого
Бориса.
- Дванадцять! - жваво
відповів хлопчик.
- Дуже добре! - похвалив
учитель. - Тепер назви їх.
- Перший, другий, третій,
четвертий...
Під землею народилась
і для борщику згодилась.
Мене чистять, ріжуть, труть,
смажать, варять і печуть. (ялпотраК)

Для зеленого борщу
Кисле листя посічу.
Що за листя – всі впізнали,
Коли борщ покуштували. (ьлеваЩ)
Мати:
- Тимку, канарка пропала.
Тимко:
- Дивина! Вона ж була в клітці, коли
я чистив її пилососом!

Лист різний із оксамита,
Соком ягідка налита.
А для хворої дитини
Кращі ліки – чай з _ _ _ _ _ (инилаМ)

- Бабцю, пам'ятаєш ти казала, що за зло
треба платити добром?
- Так, це правда.
- Тоді дай мені на морозиво,
бо я побив твої окуляри.

Яринка купила у крамниці кілограм тістечок і
повернулася додому.
Незабаром до власника крамниці дзвонить
Яринчина мама:
- Вибачте, пане, чи ви не помилилися. Моя
донька мала купити кілогpам тістечок. Я
переважила те, що вона принесла і тут тільки
півкілограма.
- Гаразд, - відповідає крамар, - а чи свою доню
ви теж переважили?

Цього фрукту по шматку
В чай добавлю для смаку.
Запашистий та кисленький,
Наче сонечко жовтенький. (номиЛ)

Перший урок української мови після вакацій.
Учні дуже неуважні. Тоді вчитель дає їм завдання:
- Напишіть, що таке лінивство.
В кінці уроку всі здають завдання.
У Петрика листок чистий, а посередині
пишається напис:
- Це і є лінивство.

Соком діжечка налилась,
на городі примостилась.
Жовтобока і цукриста
так і проситься, щоб з’їсти. (яниД)

Вчитель, зауваживши, що Василько дрімає,
строго запитує:
- Ти знову спиш на уроці?
- Хіба тут виспишся, - позіхнувши, відповів
учень. - Не сон, а одна мука.

Я тримаю у долоні
Намистиночки червоні.
Ягідка ця кислувата,
На кущі їх так багато! (акчіроП)

- Петрусю, ти сьогодні не йдеш до школи? питає батько, помітивши, що той не збирає ранець.
- Ні.
- Чому?
- Учителька просила, щоб сьогодні
до школи прийшов ти.
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На лозі, росою вмиті,
зріли грона соковиті.
В сонця силоньку черпали,
золотистим соком стали. (даргониВ)
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- Ну, тато тобі задасть, коли
Хлопчик років трьох пригощає друга
довідається!
цукерками:
- Тато вже знає, він висить на люстрі.
- Візьми, скільки хочеш, – тільки
***
небагато.
Івасик взяв до рота кісточку урюку й
***
намагається розгризти її.
Маленький Дмитрик не хоче спати.
- Синку! – зупиняє його батько, –
Батько сідає у його ліжечко і починає
кісточки треба розбивати каменем чи
розповідати йому казки. Розповідає
молотком. Ти зуби зламаєш!
годину, другу. Нарешті в кімнаті
- Ну і нехай, – зрадів Івасик. Виростуть
запановує тиша. Мати тихо відкриває
двері й запитує:
залізні, як у дядька Петі.
***
- Він заснув? –
Хлопчик Валера в юрбі загубив маму і,
-Так, мамо, – пошепки відповідає син.
***
плачучи, запитує:
Тарасик:
- Ви не бачили жінку без маленького
- Мамо, йди в кабінет, я впустив велику
хлопчика, що дуже схожий на мене?
драбину.

Сiрий кiт
У цiй грi всi учасники, крiм ведучого, "сiрого кота", - "мишi". Вони стають ланцюжком i,
тримаючись один за одного, ходять по майданчику по прямiй, по колу чи по будь-якiй iншiй
кривiй лiнiї. Першим у ланцюжку стоїть "сiрий кiт". Пiд час руху вiн запитує: - А є мишi в
копицi?
- Є! - вiдповiдають "мишi".
- А не бояться кота?
- Нi!
- Ой, як кiт хвостом поворушить, то всiх мишей подушить! За цими словами "мишi"
кидаються врозтiч, а "сiрий кiт" ловить їх. Спiйманий гравець стає "сiрим котом", а його
попередник - "мишею".

Сірий Вовк
Грають тільки діти. Вибирають "вовка". Він, згорбившись, сідає, підперши щоку, на
горбику, і мовчить, а дітки не чіпають його, а рвуть біля нього траву і промовляють:
Зірву, зірву горішечки,
Не боюсь вовка ні трішечки.
По цім слові діти схоплюються, кидають на вовка нащипану траву і тікають. Вовк собі
туриться за ними, хоче вхопити котрогось. Кого вхопить, той стає вовком, і гра
продовжується.
Тепер в його страшна злість,
Кого зловить, того з'їсть.
Коли проспівають усю пісню до кінця, то швидше розбігаються на всі боки, а вовк
ловить. Кого спіймає, той стає вовком, і гра починається спочатку.
Взято з інтернету: http://abetka.ukrlife.org
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НА ДОПОМОГУ ПЕРШОКЛАСНИКУ
_____________________________________________________________________________________
Дорогі діти!
Пропонуємо вашій увазі казку «Колобок» на двох мовах
для практичного читання і розуміння тексту.

Колобок
Бу-ли со-бі дід та ба-ба та дожи-ли-ся до то-го, що й хлі-ба
не-ма.
Дід про-сить:
— Ба-бу-сю! Спе-чи ко-ло-бок!
— Та з чо-го ж спе-чу, ко-ли й
бо-рош-на не-ма!
— От, ба-бу-сю, пі-ди в хиж-ку та
на-змі-тай у за-сі-ку бо-ро-шен-ця, то й бу-де
на ко-ло-бок.
По-слу-ха-ла ба-ба, пі-шла в хиж-ку, на-змі-та-ла в засі-ку бо-рош-на, ви-то-пи-ла в пе-чі, за-мі-си-ла тіс-то і
спек-ла ко-ло-бок. Та й по-кла-ла на вік-ні, щоб про-холов.
А він ле-жав — ле-жав на вік-ні, а то-ді — з вік-на на
призь-бу, а з призь-би на зем-лю в двір, а з дво-ру за
во-ро-та та й по-біг, по-ко-тив-ся до-ро-го-ю.
Бі-жить та й бі-жить до-ро-го-ю, ко-ли це на-зуст-річ йому зайчик:
— Ко-ло-бок, ко-ло-бок, я те-бе з'їм!
— Не їж ме-не, зай-чи-ку, я то-бі пі-сень-ку за-спі-ва-ю.
— А-ну за-спі-вай!
— Я по за-сі-ку ме-те-ний,
Я із бо-рош-на спе-че-ний,
— Я від ді-да втік,
Я від ба-би втік,
То й від те-бе вте-чу!
Та й по-біг.
Бі-жить та й бі-жить... Пе-ре-стрі-ва-є йо-го вовк:
— Ко-ло-бок, ко-ло-бок, я те-бе з'їм!
— Не їж ме-не, вов-чи-ку — бра-ти-ку, я то-бі пі-сень-ку
за-спі-ва-ю.
— А-ну за-спі-вай!
— Я по за-сі-ку ме-те-ний,
Я із бо-рош-на спе-че-ний,
— Я від ді-да втік,
Я від ба-би втік,

Я від зай-ця втік,
То й від те-бе вте-чу!
Та й по-біг зно-ву...
Аж і-де вед-мідь:
— Ко-ло-бок, ко-ло-бок, я те-бе з'їм!
— Не їж ме-не, вед-ме-ди-ку, я то-бі пі-сень-ку заспі-ва-ю.
— А-ну за-спі-вай!
— Я по за-сі-ку ме-те-ний,
Я із бо-рош-на спе-че-ний,
— Я від ді-да втік,
Я від ба-би втік,
Я від зай-ця втік,
Я від вов-ка втік,
То й від те-бе вте-чу!
Та й по-біг. Бі-жить та й бі-жить до-ро-го-ю...
Зу-стрі-ча-єть-ся з ли-сич-ко-ю:
— Ко-ло-бок, ко-ло-бок, я те-бе з'їм!
— Не їж ме-не, ли-сич-ко, я то-бі пі-сень-ку за-співа-ю.
— А-ну за-спі-вай!
— Я по за-сі-ку ме-те-ний,
Я із бо-рош-на спе-че-ний, —
Я від ді-да втік,
Я від ба-би втік,
Я від зай-ця втік,
Я від вов-ка втік,
Від вед-ме-дя втік,
То й від те-бе вте-чу!
— Ну й піс-ня ж гар-на! — Ка-же ли-сич-ка. От тільки я не-до-чу-ва-ю тро-хи. За-спі-вай — но ще раз
та сі-дай ме-ні на я-зик, щоб чут-кі-ше бу-ло.
Ко-ло-бок ско-чив їй на я-зик та й по-чав спі-ва-ти:
— Я по за-сі-ку ме-те-ний... А ли-сич-ка — гам його! Та й з'ї-ла.
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The little round bun (Kolobok)

Once upon a time there lived an old man and
an old woman who were very poor and had
nothing at all to their name. And they kept
getting poorer and poorer till there was nothing
left to eat in the house, not even bread, Said
the old man:
"Do bake us a bun, old woman! If you scrape
out the flour-box and sweep out the bin, you'll
have enough flour."
So the old woman scraped out the flour-box
and swept out the bin, she made some dough
and she shaped a little round bun out of it. She
then lit the oven, baked the bun and put it on
the window sill to cool. But the bun jumped out
of the window and onto the bench outside,
and from the bench onto the ground, and
away it rolled along the road!
On and on' it rolled, and it met a Rabbit
coming toward it.

And cooled on the sill.
I ran away from Grandpa,
I ran away from Grandma,
And I'll run away from you, this minute I will!"
And away it rolled.
By and by it met a Bear coming toward it.
"I'm going to eat you up, Little Round Bun!"
called the Bear.
"Don't do that, Brother Bear, I'll sing you a
song instead!"
"All right, let's hear it!"
"I was scraped from the flour-box
And swept from the bin
And baked in the oven
And cooled on the sill.
I ran away from Grandpa,
I ran away from Grandma,
And I'll run away from you, this minute I will!"
And away it rolled and away!
By and by it met a Fox coming toward it.
"I'm going to eat you up, Little Round Bun!"
called the Fox.
"Don't do that, Sister fox, I'll sing you a song
instead."
"All right, let's hear it!"

"I'm going to eat you up, Little Round Bun!"
called the Rabbit.
"Don't do that, Fleet-Feet, let me sing you a
song instead," said Little Round Bun.
"All right, let's hear it!"
"Here it is!
"I was scraped from the flour-box
And swept from the bin
And baked in the oven
And cooled on the sill.
I ran away from Grandpa,
I ran away from Grandma,
And I'll run away from you, this minute I will!"

"I was scraped from the flour-box
And swept from the bin
And baked in the oven
And cooled on the sill.
I ran away from Grandpa,
I ran away from Grandma,
And I'll run away from you, this minute I will!"
"Sing some more, please, don't stop!" the Fox
said. "Hop onto my tongue, I can hear you
better."
Little Round Bun jumped onto the Fox's
tongue and began to sing:

And off it rolled and away. By and by it met a
Wolf coming toward it.
"I'm going to eat you up, Little Round Bun!"
called the Wolf.
"Don't do that, Brother Wolf, let me sing you a
song instead."
"All right, let's hear it!"

"I was scraped from the flour-box
And swept from the bin-"
But before it could go on, the Fox opened
her mouth and - snap! -she gobbled it up.

"I was scraped from the flour-box
And swept from the bin
And baked in the oven
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Making pysanky
Pysanky 2008 (Decorated by Ola Oliynyk, teacher,
Heritage School of Ukrainian Studies)

A variety of styluses, from traditional to modern

from mother to daughter to attain the necessary
brilliance, clarity and lasting color. Often
chemical dyes of rare colors were purchased
from traders.

Each province, each village, and almost every
family in Ukraine had its own special ritual, its
own symbols, meanings and secret formulas for
dyeing eggs. These customs were preserved
faithfully and passed down from mother to
daughter through generations. The custom of
decorating pysanky was observed with greatest
care.

A stylus, known as a kystka, pysachok, or
pysal'tse (depending on region) was prepared. A
piece of thin brass was wrapped around a needle,
forming a hollow cone. This was attached to a
small stick (willow was preferred) with wire or
horsehair. In some regions, mostly in
Transcarpathia, a simple pin inserted onto the
end of a stick was used instead.

Pysanky were traditionally made during the last
week of Lent, Holy Week in the Catholic and
Orthodox calendars. (Both faiths are represented
in Ukraine.) They were made by the women of
the family. During the middle of the Lenten
season, women began putting aside eggs, those
that were most perfectly shaped and smooth. If
possible they should be the first laid eggs of
young hens.

The pysanky were made at night, when the
children were asleep. The women in the family
gathered together, said the appropriate prayers,
and went to work. It was done in secret––the
patterns and color combinations were handed
down from mother to daughter and carefully
guarded.

The dyes were prepared. They were made from
dried plants, roots, bark or berries. Yellow was
obtained from the flowers of the woadwaxen,
and gold from onion skins. Red could be
extracted from logwood, and dark green and
violet for the husks of sunflower seeds and the
berries and bark of the elderberry bush. Black
dye was made from walnuts. The dyes were
prepared in secret, using methods handed down

Pysanky were made using a wax resist (batik)
method. Beeswax was scooped into the stylus
and heated in a candle flame. The molten wax
was applied to the white egg with a writing
motion; any bit of shell covered with wax would
be sealed, and remain white. Then the egg was
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the fine art. Ukrainian gift stores offer some
dyed yellow, and more wax applied, and then
woodworks, Easter eggs...
orange, red, purple, black. (The dye sequence
Different regions of Ukraine have different
was always light to dark). Bits of shell covered
tradition of creating this art. Here we represent
with wax remained that color.
Hutsul art (Hutsul'shchyna is north part of
Ukrainian Carpathians and Hutsuls are people who
After the final color, usually red, brown or black,
live on this land). The historical traditions of
the wax was removed by holding the egg next to
living and creating crafts are collected in
the flame and gently melting it. Cooked eggs
Kolomyia's museum of Hutsul folk art. This
were never used, only raw ones. (Cooked eggs
museum represents woodworks, embroidery,
were dyed red for Easter, and called
carpeting and closing, ceramics, Easter eggs, glass
"krashanky").
drawing, works with metal and leather.
For more information about historical traditions of
Alternatively, in Transcarpathia and some other
Ukrainian crafts go to:
areas, the pinhead was dipped into molten wax,
briefly heated, and then applied to the shell of
http://www.nvo.com/ukrainiangift/museum/
the egg. Simple drops were made, or there was
an additional pulling motion, which would create
teardrop shapes. These drops were used to create
patterns and designs. Dyeing and wax removal
proceeded as with traditional pysanky.
Pysanky continue to be made in modern times;
while many traditional aspects have been
preserved, new technologies are in evidence.
Aniline dyes have largely replaced natural dyes.
Styluses are now made with modern materials.
Traditional styluses are still made from brass and
wood, but those made with more modern plastic
handles are gaining in popularity. An electric
version of the stylus has been commercially
available since the 1970s, with the cone
becoming a metal reservoir which keeps the
melted beeswax at a constant temperature and
holds a much larger amount than a traditional
stylus. These newer styluses (whether electric or
not) also sport machined heads, with sizes or the
opening ranging from extra-fine to extra-heavy.
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Pizanky

Ukrainian Crafts
Hutsul Crafts
The Ukrainian crafts as woodworks, embroidery,
ceramics, decoration eggs (Easter eggs or pysanky),
carpeting, works with leather have their old
traditions and continue to develop in the present
days. Through the century Ukrainian craft turn in

Through the century crafts was used in everyday
living, but in the present days they have just
decorative meanings.
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Музей Українського Костюму – в гостях у Школі
Українознавства

Ведучі свята – Оля Олійник
та Оксана Стус.

Коли у школі відбуваються шкільні міроприємства,
це завжди цікаво і є приємною подією як для вчителів,
так і для учнів школи. Саме такою приємною подією і
було свято «У нас у гостях – музей українського
костюму».
Цю приємність нам подарували організатори
свята: керівник мистецьких програм школи Оля Олійник
та етнограф Оксана Стус. Пані Оксана Стус не
порахувалась ні з часом, ні з коштами, приїхала до нас із
міста Сан-Франціско і привезла для показу неоціненну
колекцію українських костюмів, відібрану по регіонах.
Учні 8-их класів з задоволенням і великою
зацікавленністю зголосились бути живими манекенами.
Показ костюмів їм дійсно вдався, в чому ви зможете самі
переконатися, передивившись ряд фотографій
запропонованих вашій увазі на сторінках журналу.
Наше свято, крім учнів нашої школи, відвідали і
батьки, які з величезним задоволенням переглядали
підбірку українських костюмів.

Костюми використані з колекцій: Оксани Стус, Олі Олійник, Романа Ритачки,
Володимира Калиша, Романа Гриців, Ніни Парк, Віри Сус та деякі речі хореографічного
ансамблю «Калина». Цікавим було й те, що ведуча, Оксана Стус, робила доречні і цікаві
пояснення до кожного костюму зокрема, пояснювала, з яких деталей складається костюм,
як вони називаються, і хто і з якою ціллю носив ці костюми.
Свято пройшло на одному диханні, дітям хотілося ще і ще переглядати костюми,
слухати невеличкі коментарії про них...
Ми вдячні всім хто був причетний до
організації цього свята, а саме: подружжю Оксані
та Святославу Стус, Олі Олійник, Едуарду
Тишкевичу, Миколі Гонтару, Ніні Парк, Олені
Осколковій, колишнім випускницям нашої
школи: Ірині Тишкевич, Ірині та Оксані
Гелетюк, Олені Марків.
А в майбутньому запрошуємо наших
батьків, не дивлячись на усю їхню зайнятість,
відвідувати наші свята частіше, а особливао такі,
в яких задіяні їхні діти.

56

НАШІ ШКІЛЬНІ СВЯТА
_____________________________________________________________________________________

1. Андрій Нерода (костюм Середньої Наддніпрянщини); 2, 3. Сестри Каріна та
Олена Луцик ( Західне і Східне Поділля); 4. Ігор Вознюк (запорізький козак).

1. Любов Дубинець (костюм, дівчина –киянка); 2. Каріна Філімончук (Середня Наддніпрянщина);
3. Олександр Любась (демісезонне вбрання Середньої Наддніпрянщини); 4. Аліна Кухарець
(жінка-селянка Чернігівської області).
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1. Аліна Загарайчук (костюм – Буковина); 2. Діана Кравчук (дівчина з Галичини на Івана Купала);
3. Євген Панасюк (гуцул з Верховинського району); 4. Едуард Кулинин (козацька старшина).

1. Юлія Рубай (жінка з Городенківського Покуття); 2. Любов Скоць (гуцулка з Верховинського
району); 3. Руслана Шестерина (Буковина); 4. Ростислав Соколович (Буковина).
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1. Даниїл Мельник (заможний селянин Полтавської обл.); 2, 3. Назар Болебрух та Марія
Михайлишин (Київський князь та княгиня); 4. Ольга Величко (заможна селянка Полтавської обл.).

1. Аліса Павлюк (дівчина з Рівненського Полісся); 2. Анна Петричко (сучасний український
костюм для виступів з елементами Львівщини); 3. Олена Устименко (дівчина з Львівщини);
4. Вадим Бричук (Борщівський район Тернопільської обл.).
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1. Інна Мельник (дівчина з Опілля, Яворівщина); 2. Світлана Дубинець (Середня Наддніпрящина);
3. Вільгельм Грицан (запорізький козак); 4. Назар Калинюк (козацька старшина).

1. Михайло Гнатишин (сорочка 1970-80 років, Івано-Франківщина); 2, 3. Дмитро Свіргун та Давид П’явка
(гуцули з Коломиї в сердаку і кептарі).
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OPEN LESSON IN 1st GRADE WITH COOPERATION OF 5th GRADE

Ukrainian Culture & Traditions

On April 4, 2009 our 1-B grade learned
about Ukraine and its culture. We combined
1st and 5th grades; the fifth grade students
recited some poems and the 1st grade class
prepared a poem of the great Ukrainian poet,
Taras Shevchenko, to recite. Students were
also asked to bring some souvenirs that their
parents brought from Ukraine.
During recess, my helpers and I displayed
the pictures of Ukraine, maps, symbols such
as the flag and coat of arms, and a photograph
of Taras Shevchenko. I also brought a couple
of dolls wearing Ukrainian costumes, books
with colorful pictures, some artifacts which I
put in a “treasure” chest - embroidered towel,
a Ukrainian Coat of Arms – Trident, and
Pysanky – Ukrainian Easter Eggs that are
famous in the world.
We also ordered a baked Ukrainian style
bread (“kalach”) and showed the students how
to greet our guests – when they visit our
classroom. Angelina Zanko was chosen to
greet them with “bread and salt” put on the
embroidered towel (an ancient Ukrainian
custom) and all students practiced the
greeting: “Welcome to our class!” When our
guests arrived to our class, and we all greeted
them according to our custom. Our students
were dressed in traditional Ukrainian clothes –
embroidered shirts and blouses, boys wore
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Ukrainian hats, and girls wore Ukrainian
headdresses. It was a colorful picture.
Throughout the lesson we talked about
Ukraine, the country from the central
Europe. Students were asked how Ukraine
is different from other nations? Students
answered about differences in language,
food, customs, poets, etc. I also asked
students from 1st and 5th grades if they
knew from what regions or parts of the
country of Ukraine their parents came.
Many of them just answered “from Ukraine,”
but didn’t know the specific name of the
region, or town, or village.
Then I opened my treasure box with the
Ukrainian artifacts and books and used
these items to discuss the various regions.
Mrs. Laryssa Babchuk, the teacher of the
5th grade, told us about the childhood of
Taras Shevchenko. Students from her class
recited his poems.
(Taras Shevchenko – Ukrainian national
poet, who wrote poems about Ukraine,
Ukrainian people; Mr. Shevchenko told
Ukrainians not to be ashamed of their
native language, - to learn other languages,
but not to forget our own. He spent a lot of
his life abroad, but he remained a Ukrainian
man).
Students from the Bandura class,
Alexandra Monro and Mykola Nastyn,
played short pieces on the bandura. After
that, the students examined the artifacts,
the exhibit and asked questions.
Some of the students brought their
souvenirs, and some of them drew the
pictures of the Ukrainian Easter Eggs.
Homework was assigned – to draw a
picture about Ukraine (“Ukraine in My
Eyes”). Best pictures will go to the exhibit
and win prizes.
O. Oliynyk,
Walnut Wood High School teacher

Аліна Кухарець та Ярослав Члек – учні 8-го класу
(костюми буковинців Чернівецької області)

Учениці 8-го класу Школи Українознавства:
Вгорі— сестри Світлана та Любов Дубінець; внизу—Аліна Кухарець і Любов Скоць.

